"EEN MAATPAK IS MEER DAN
ALLEEN EEN KLEDINGSTUK,
HET GEEFT JE EEN GOED
GEVOEL OVER JEZELF.

EN MET EEN GOED GEVOEL
KAN JE MEER BEREIKEN !"

BESPOKE TAILORING
British, Elegance, Style & Tradition (B.E.S.T.): zo kan je mijn
pakken het beste typeren.
Engeland is de bakermat van stijl en traditie. De Engelsen
hebben dan ook een grote invloed (gehad) op hoe het pak nu
nog steeds gedragen wordt. De Italianen staan bekend om
hun elegantie vanwege het gebruik van het losse binnenwerk,
de fraaie stoffen met iets meer glans en de sierlijke belijning
van de pakken.
René Bespoke Tailoring combineert deze kwaliteiten in het
best e pak.
Bespok e Tailor in g: 'Kleding die compleet op maat is gemaakt
en niet alleen op maat is afgewerkt. Bij een bespoke pak
wordt een uniek patroon gecreëerd op basis van de maten en
wensen van de klant. Vervolgens wordt met de gekozen stof
het pak genaaid zoals het besproken (bespoke) is en
aangepast aan het lichaam.'

M AATWERK
Het ene pak is het andere niet. Van een zakelijk pak verwacht
je iets anders dan van bijvoorbeeld een trouwpak. Het
draagcomfort is afhankelijk van het gekozen binnenwerk en
ook de stoffen kunnen een groot verschil maken. Daarom
kan je bij Ren é Bespok e Tailor in g kiezen uit ruim 4.000
stoffen van de beste wevershuizen, zoals Ermenegildo
Zegna, Loro Piana, Dormeuil en Holland&Sherry.
Je kan bij mij je pak laten maken met een los binnenwerk.
Hierbij wordt een geheel paardenharen canvas gebruikt
(f u ll-can vas), waardoor de stof zijn specifieke
eigenschappen behoudt, heerlijk luchtig draagt en het jasje
zich helemaal naar jouw lichaam vormt.
En wil je jezelf echt verwennen, heb je altijd al gedroomd van
een h an dgem aak t pak? Bij mij kan je deze droom in
vervulling laten gaan en zo het ultieme pak aan laten meten!

EEN MAATPAK VAN MIJ HEB JE
AL VANAF ?699. DE PRIJZEN
ZIJN AFHANKELIJK VAN DE
STOF, MAAR OOK VAN DE
VERSCHILLENDE
VERWERKINGEN , ZOALS EEN
FULL-CANVAS BINNENWERK,
OF HET PAK MET DE HAND
LATEN MAKEN .

HOE HET WERKT
Om je wensen zo goed mogelijk te kunnen vertalen naar je
nieuwe pak werk ik bij voorkeur op af spr aak . Zo heb ik alle
tijd en aandacht voor jou.
Tijdens het eerste gesprek maken we een inventarisatie van
jou w w en sen en voorkeuren. Samen kijken we naar de
mogelijkheden qua stof en model en ontwerpen zo je
maatpak. Vervolgens neem ik je maat op en bespreken we
hoe we het pak gaan maken.
Ongeveer 5 weken later laten we het pak bij voorkeur half
afgewerkt naar Nederland komen. Bij de tussenpas
(bast e-f it t in g) kunnen we nog veel zaken veranderen en
wordt het pak weer teruggestuurd naar het atelier om het te
laten afwerken.
Wanneer het pak helemaal gereed is, de knoopsgaten zijn
gemaakt en de voering in het jasje is gezet, volgt de finale
pasafspraak. Je pak is k laar om te dragen!
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