POWIEW PARY¯A
W PAN ÓWKACH
Pasja do piêkna sta³a siê inspiracj¹
stworzenia przez pani¹ Dorotê Wróbel
Salonu sukien œlubnych przez du¿e „S”.
Firma „Fasson” to jednak nie tylko salon,
ale przede wszystkim zak³ad szycia sukien. Jest to jeden z nielicznych w Polsce
producentów, maj¹cy okreœlon¹ pozycjê
nie tylko w kraju, ale i zagranic¹.
OD PROJEKTU
DO ELEGANCJI I PIÊKNA
- Salon istnieje na rynku od 1997 roku - mówi w³aœcicielka, Dorota Wróbel. Ka¿da wykonana przez nas suknia œlubna
stanowi kwintesencjê elegancji, piêkna
i stylu. W naszej pracy d¹¿ymy do perfekcji i dbamy o ka¿dy szczegó³. Staramy siê,
aby ka¿da klientka by³a zadowolona z zamówionej sukni œlubnej. Nasz¹ dewiz¹
jest stwierdzenie - Dobre, bo polskie.
W Paniówkach nad kolekcjami pracuje trzynaœcie wykwalifikowanych i profesjonalnych osób, w wiêkszoœci mieszkanek gminy Giera³towice. Wszystko zaczyna siê od projektu wykonanego przez
pani¹ Dorotê, która korzysta ze swojego
talentu malarstwa artystycznego. Nastêpnie przygotowuje siê odpowiedni stela¿
na suknie i wtedy do pracy ruszaj¹
artystycznie przygotowane krawcowe
i hafciarki. Wszystkie koronki oraz kora-
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liki s¹ przyszywane rêcznie z dba³oœci¹
o wygl¹d jak i trwa³oœæ. Gdy suknia jest
ju¿ prawie gotowa to stylistyki i projektantki mody przygotowuj¹ odpowiednie
dodatki dopasowane indywidualnie dla
przysz³ej panny m³odej.
- W sukni z salonu „Fasson” panna
m³oda musi siê czuæ lekko i swobodnie,
by mog³a przetañczyæ w niej ca³¹ noc.
Musi mieæ wymodelowan¹ sylwetkê i tak
dopasowan¹ sukniê, jakby chodzi³a
w gorsecie ca³e ¿ycie.
NASZE SUKNIE
PODBIJAJ¥ ŒWIAT
Kolekcje Doroty Wróbel by³y i s¹
prezentowane na targach krajowych,
a tak¿e w Amsterdamie, Essen i Dusseldorfie. Nasza polska firma jest bardzo ceniona i doceniana w innych krajach,
a suknie z Paniówek mo¿na nabyæ w Pary¿u, w Niemczech czy na S³owacji.
Ka¿da kolekcja stanowi odrêbny pomys³ artystyczny i jest hitem na rynku sukien œlubnych. Szczególnie ostatnio przypad³a do gustu pañ Kolekcja Podhalañska
³¹cz¹ca nowoczesne kroje sukien z elementami kultury Podhala.
Nie trzeba zatem jechaæ nad Sekwanê, a wystarczy przyjechaæ tu do Paniówek, aby ubraæ sukniê œlubn¹ z najwy¿-

szej pó³ki i zgodn¹ co do obowi¹zuj¹cych
trendów w modzie. W firmie mo¿na te¿
nabyæ suknie œlubne z USA, Holandii czy
Wielkiej Brytanii. Wybór jest wiêc
ogromny.
W czêstych pokazach mody prezentuj¹cych suknie z Paniówek bra³o udzia³
wiele osobistoœci ze œwiata filmu i telewizji. Mo¿na tu wymieniæ m.in. Oliwiera
Janiaka, Macieja Dowbora, Jacka Borkowskiego czy Krzysztofa Ibisza.
NA KA¯D¥ KIESZEÑ
Patrz¹c na suknie z Paniówek trudno
wprost uwierzyæ, ¿e s¹ to towary na
ka¿d¹ kieszeñ. Ceny bowiem zaczynaj¹
siê od 1 tysi¹ca nie przekraczaj¹ 3 tysiêcy
z³otych. Wszystkie przysz³e panny m³ode
zapraszamy
do
firmy
„Fasson”
w Paniówkach, a planuj¹c œlub proszê
pamiêtaæ, ¿e trzeba przyjechaæ na wybór
modelu co najmniej pó³ roku przed dat¹
œlubu.
NOWA KOLEKCJA 2015
Wkrótce, 5 listopada br, odbêdzie siê
pod Warszaw¹ sesja zdjêciowa nowej kolekcji sukien na 2015 rok. Zdjêcia wykonywaæ bêdzie znany w bran¿y fotograf
Leszek Bossak, a modelk¹ bêdzie Kinga
Bujnicka.
Adam Miszta

