
 

 

 کت شلوار دامادی 
پادشاهان آرسام   یسرا  

. کندیکامال خاص و با اعتماد بنفس م تانیروز زندگ نیتر  یادماندنیمناسب شما را در به  یکت شلوار داماد دیخر

خود   یو دوخت کت شلوار داماد دی همه نگاه ها به سمت شماست پس در انتخاب و خر یماندن ادیشب به    نیدر ا

  یبرا یها تجربه دوخت کت شلوار داماد سالپادشاهان آرسام با داشتن  ی. سرادیدقت را بخرج ده تینها دیبا

ا را به نحو و مراسم ازدواج شم یدوخت کت شلوار داماد تواندیمجرب م اطانیها داماد و داشتن خ 100از  شیب

لحظات  دنی و سال ها با د ماندیدر خاطر شما م شهیاست که هم یتنها لباس  یاحسنت انجام دهد. کت شلوار داماد

 آورد.  یثبت شده، لبخند بر لب شما م

 

از نظر  دیهم با  یکت شلوار داماد رد، یگ یمورد توجه قرار م  اریبس یهمانگونه که لباس عروس در مراسم عروس 

داماد به همان اندازه سبک نوع خود مهم است.   لی سبک استا ن یکننده و جذاب باشد. بنابرا ره یحضار در مراسم خ

شود   یداماد م لی صحبت از استا  ی، اما وقت میخاص را دوست دار   لیاستا  کی  شهیما هم م؟یاما از کجا شروع کن

را  یداماد یکت شلوار ها  دیجد  یها لی استا نیرسبک را حذف کرد، ما بهت نی از قوائد مهم ا   یبرخ دینبا

 . دیو جذاب به نظر برس بایز اریتا شما داماد ها بس  میکرده ا یگردآور
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 یکت شلوار داماد  دینکته مهم انتخاب و خر 3
 باشد.  تی متناسب با رسم دی: کت و شلوار شما با 1قانون 

مطابقت داشته باشد.  یعروس  یکل  یمتناسب با مکان شما باشد و با فضا دیسطح ، لباس شما با نی تر  ییابتدا  در

با  ی)مانند: کت و شلوارها دیبپوش یمعمول ریغ  یکم دیتوان یخارج از خانه است ، م ایشما در روز   یاگر عروس 

 یدر هتل لوکس است ،م ایسالن، تاالر و  کی (. اگر نه مراسم در یو طوس  یخاکستر ییچه ها رنگ روشن مثل پار

 .دیآل بپوش ده یو ا یرسم ره یکت و شلوار ت دیتوان 

 .با لباس همسرتان هماهنگ باشد دی: لباس شما با 2 قانون

نشان دادن  یفرصت شما برا  نی اول  ی، عروس دیداشته باش ادیگفت و به  دیاز موارد کامالً مهم که با گرید  یکی

. گرچه ممکن است شما دینیتالش مشترک بب کی آن را   نی زن و شوهر است ، بنابرا کی سبک شما به عنوان 

رابطه مشورت  نیاست ، اما بهتر است با همسر خود در ا  ده یپوش  ییشما چه لباسها یزندگ کی که شر دیندان قاًیدق

 .دیکن یر یگ میو تصم

 .متناسب با اندام شما باشد دی: کت و شلوار شما با 3 قانون

اگر   ز ین یکت شلوار داماد نیگرانتر یباشد حت یشما تناسب کت شلوار با اندام شما م ینکته ظاهر نیمهمتر

تا   دیحرکت کن  یبه راحت  دیبتوان دیشود. شما با  یرسد و احساس م یوحشتناک به نظر م   اریمناسب نباشد بس

 شما وجود دارد.  دنیرقص ینشان دادن مهارت ها  یبرا یاد یتحرک ز ییکه توانا دیحاصل کن  نانیاطم

 



 

 

 دوخته شده با آماده یلباس داماد سفارش  سه یمقا

 ویژگی کت شلوار دامادی شخصی دوزی  کت شلوار دامادی آماده

بسیار محدود می باشد و انتخاب از پارچه های دوخته  

 ❌شده
 تنوع پارچه ✅نا محدود

 سایز  ✅طبق آنالیز اندام مشتری ❌ 60تا40به صورت سایز بندی بین المللی 

تنوع انتخاب  ✅نا محدود  ❌محدود و انتخاب از نمونه های دوخته شده 

 مدل

 زمان تحویل  ❌روز کاری  6 ✅آماده تحویل

 کیفیت ✅بسیار با کیفیت ❌معمولی 

 قیمت منعطف نسبت به انتخاب پارچه میلیون تومان   5تا   1بین 

 

استفاده از کت  دیاست که اگر فرصت دار نیما به شما ا شنهادیانجام شده پ  سهیو مقا یطبق بررس 

 .شماست یممکن برا نهیگز  نیشده بهتر یدوز ی سفارش  یشلوار داماد

 قالهممشاهده کامل  

 

 تماس حاصل فرمایید   02188080183مشاوره و سفارش با تلفن برای 
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