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Kedves Tanárnő és Tanár úr!
A ballagó, szalagavató ruha beszerzésével gondjai vannak?

- Nem jó a ruha mindenkire?
- Nem készül el időben?
- Túl drága?

Itt a megoldás: problémamentes, pontos, megfizethető formaruha 
100% garanciával, több éves tapasztalattal, saját varrodával. 

A formaruha beszerzés menete
Először egy kötelezettségektől mentes ruhabemutatót tartunk a bemutatótermünkben.

A diákok ízelítőt kapnak a kínálatunkból. Bőséges, remekül kombinálható kollekciónkból minden igényt ki tudunk 
elégíteni. Kollekciónkban konfekció méretekben állnak rendelkezésre késztermékek, melyekből a kiválasztott 
darabokat mindenkinek egyénileg méretre igazítunk.

A bemutató során a ruhákba beöltözhetnek és kombinálhatják a ruhadarabokat, kiegészítőket. Segítünk a színek 
és fazonok kiválasztásában valamint a lányok és a fiúk ruháinak összehangolásában. A lányoknak a kosztüm 
csomagon kívül nagyon szép alkalmi ruhákat is tudunk ajánlani kedvező áron, 16 990 Ft/db-tól 22 990 Ft/db-ig.

Miután kiválasztásra kerül a ruha összeállítás és a kiegészítők, a diákok tájékoztatják a szülőket és véglegesítik 
a döntést. Ezután a ruhapróbától eltekintve az öltözékkel nincs is több dolguk, a többit mi intézzük.



Szerződéskötés
Minden tényt beleírunk a szerződésbe, ami szavatolja, hogy a diákok ballagási/szalagavatói öltözékei a megadott 
paraméterek szerint a kívánt időre elkészüljenek. 

Majd ősszel folytatva a projektet méretvétel és ezt követő 30 nap múlva a ruhák átadása.
(Gyártási időnk az utolsó diák méretvételétől számított 30 nap.)

A méretvétel időpontját a szalagavató időpontjához igazítjuk. A méretvétel történhet az iskolában vagy 
a bemutatóteremben. Mindenkire ráigazítjuk a ruhát. Ez szolgáltatásunk része.

1 évre szóló 100% garanciát vállalunk a termékeinkre , rendeltetésszerű használat mellett.

Könnyített fizetés 3 részletben
      1. részlet szerződéskötéskor 15 000Ft/tanuló foglaló
      2. részlet méretvételkor 15 000Ft/ tanuló előleg
      3. részlet a termék átvételekor a fennmaradó összeg.

A késztermék átvétele a bemutatóteremben történik. Ide jöhet a tanulóval szülő,barát/barátnő, testvér  vagy akit 
Ő akar, hogy mellette legyen a végleges döntésben. Nagyon fontos, mert ekkor még a helyszínen van mód apróbb 
alakításra, ha éppen szükséges.

Várjuk érdeklődését, megrendelését az alábbi elérhetőségeken:
Bálint Edit: telefon: 20/289 0614; e-mail: balintedit@mrsale.net



kosztümök

Niki 3 gombos 
blézer

Nyitott elejű, 
pamut blúz

Magas derekú 
szoknya övvel 

vagy anélkül

1.

2 gombos ,
zsebes blézer 

színes paszpóllal 

Csipkés míderrel 

Ceruza szoknyával

Niki 2 gombos 
blézer 

Ceruza szoknya

Derékban vágott, 
3 gombos blézer

Ceruza szoknya 

Gallér nélküli felső

Egy gombbal záródó, zseb nélküli blézer 

Állógalléros, nyitott elejű felső

Elől sliccelt  szoknya

Állógalléros,
egy gombbal 
záródó blézer,

Ceruzaszoknya 

Környakú, nyakában 
rakott felső



Slim öltöny

Slim ing

Navy kék 
slim öltöny 

Slim ing

Háromrészes, 
mellényes, 

regulár öltöny

Slim ing

2.

öltönyök

Grafitszürke 
slim öltöny  

Slim ing



3.

együttesek



4.



topok, míderek

5.

Szatén míder, 
elején csipkével 

Csipkés míder

Szofi míder

Csipkés míder



Matróz blúz

Barack rövid ujjú blúz

Piros rövid ujjú blúz

Világoskék hosszú ujjú blúz

blúzok

Fehér rövid ujjú blúz

Nyitott elejű felső Felül záródó hosszú ujjú blúz

6.

Nyakban rakott 
muszlin elejű felső



7.

alkalmi ruhákBetti ruha

1 gombos, béleletlen,
3/4-es ujjú blézer

Kitti ruha

Era ruha
masnis szalaggal



8.

Angi ruha

Sálgalléros blézer

Sál/Stóla

Timi ruha

Zita ruha



9.

alkalmi ruhákRita ruha

Sálgalléros blézer

Helga ruha

Boglárka
ruhaDia ruha

Orsi ruha



Léda ruha

10.

Barbi ruha

Tina ruha

Odilla ruha

Jázmin ruha

Dalma ruha



11.

alkalmi ruhák

Kinga ruha

Odett ruha

Ivett ruha

Sarolta ruha



12.

Felicia ruha

Vica ruha

Zsófi ruha

1 gombos blézer

Masnis szalaggal



Ceruzaszoknya 
elől kis hasítékkal 
és paszpól díszítéssel

Derékpánt nélküli  
ceruzaszoknya 

Extra loknis 
szatén szoknya

Sima szoknya szalaggal
Cintia, ceruzaszoknya 

alján csipkével

Fodros derekú nadrág 

Rebeka, loknis szoknya

13.

szoknyák
Noémi, paszpóllal 

díszített ceruzaszoknya 



14.

Masnis szalag

Emese ruha

virágok, masnik
Muszlin virág

Rögzített szirmú 
muszlin virág 

Szaténrózsa



Sál / Stóla

Cicakendő Lány csokornyakkendő

Slim nyakkendő

Szaténrózsa

Női 
nyakbavaló 
szalag

Muszlin virág

kendők, nyakkendők

15.

Női nyakkendők



16.

Slim nyakkendő Nyakkendő

Csokornyakkendő

Nyakkendő 
+ dízszsebkendő

Spanyol öv
+ csokornyakkendő
+ díszzsebkendő
szett



MrSale formaruha 
Bemutatóterem: Budapest VI. Weiner Leó utca 18.
Telefon: 20/289 0614
e-mail: balintedit@mrsale.net

Időpont egyeztetés szükséges!

MRSALE

Brigi ruha

Slim öltöny
Csokornyakkendő

Díszzsebkendő


