
 

 

 شخص ی  دوز ی کت شلوار |  سفارش ی دوز ی کت و شلوار 

رای پادشاهان آرسام س  

شخصی دوزی کت شلوار یا سفارشی دوزی یعنی سفارش کت شلوار شخصی با انتخاب مدل، رنگ پارچه ، طرح، 

را می دهد مشتریان به راحتی  آستر و دکمه توسط خود مشتریان عزیز ؛ شخصی دوزی کت و شلوار این امکان 

کت شلوار مد نظرشان را نسبت به تناسب اندام شان سفارش دهند. همچنین یکی دیگر از مهمترین فواید کت  

شلوار سفارشی دوزی ، استفاده از مدل های خاص است که در بازار موجود نیست و شما می توانید به راحتی  

 .اعمال نظر کنید  نسبت به سلیقه خود در هر قسمت از کت شلوار

 

به دنیا خارق العاده خیاطی و شخصی دوزی کت شلوار مردانه و زنانه خوش آمدید. جایی که لباس ها با الهام شما 

 .شوند و توسط استادکاران دوخته و هر جایی که هستید تحویل داده می شود ساخته می 

ولین چیزی که به فکرشان میرسد این  وقتی مردم شخصی دوزی و یا سفارشی دوزی کت شلوار را می شنوند ا

است که محصول گران و غیر ضروری است و فقط برای شیک پوشان و افراد ثروتمند است اما این روش از نظر ما 

معنای دیگر دارد و آن این است که کت شلوار شخصی دوزی یا سفارشی دوزی می تواند شخصیت شما را از  

 .زندگی روزمره و مراسم های مهم شما به ارمغان بیاورد ظاهرتان قضاوت و حس پویایی و لذت به 
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 چرا کت شلوار های سفارشی می توانند به ظاهر حس متفاوتی دهند؟
 دوخت متناسب با اندام شما انجام میشود : تناسب لباس با اندام شما  •
 لباس مناسب نمایانگر شخصیت شماست : نماد شخصیت واالی شما •
 میتوانید با سلقیه خود هر مدل و پارچه ای را انتحاب کنید : مدل و پارچه مدنظر شما  •

 

ت به صورت شخصی دوزی و دست دوز با هنر دست  تمامی محصوال سرای پادشاهان آرسام در برند

به  کت شلوار سال تجربه دوخته میشود در این مجموعه دوخت 50متبحرترین خیاطان، با سابقه 

 امر در مشاور قالب در فقط مجموعه  مشاوره تیم حرفه ای صورت شخصی دوزی صورت می گیرد

 .ند کردخواه راهنمایی عزیزان شما طراحی بهتر به چه هر انتخاب 

 مشاهده کامل مقاله

 

 تماس حاصل فرمایید   02188080183برای مشاوره و سفارش با تلفن 
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