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“Niezwykle istotnym elementem wizerunku aktywnej kobiety jest 
jej strój – podkreślający osobowość, urodę oraz styl życia. Jaka 
jest projektowana przeze mnie moda? Pełna elegancji, komfortu, 
klasyczna w kroju, ale podkreślająca delikatną stronę kobiecości. 
Pragnę, aby każda kobieta, niezależnie od wieku, nosząc moje 
kreacje, czuła się pewnie w każdej sytuacji, łatwiej pokonywała 
codzienne trudności, realizowała swoje plany i  wyrażała 
siebie. Proces tworzenia mody kobiecej wymaga wrażliwości, 
zrozumienia potrzeb kobiety, precyzji i  doświadczenia. 
W połączeniu z wizją, cierpliwością i prawdziwą pasją powstaje 
małe dzieło – strój szyty na miarę. Konstrukcja oraz wykonanie 
stroju mają charakter artystyczny, nieograniczony technologiami 
czy rozwiązaniami przemysłowymi. Każda kreacja – szyta ręcznie 
z  pieczołowitą dokładnością – zawiera Twój indywidualny 
styl, upodobania, marzenia. Dokładam wszelkich starań, aby 
ofiarować Ci produkt najwyższej jakości, z tkanin i dodatków 
światowych marek. Krój garderoby tworzę od podstaw, dzięki 
czemu uzyskuję pożądaną linię i kształt. W czasie przymiarek 
koryguję model aż do uzyskania perfekcji. Bądź niepowtarzalna 
i  unikalna, wyraź modą swój osobisty styl. Tylko trzy kroki 
dzielą Cię od upragnionej kreacji.”

Marta Sowulewska-Kołodziej
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Krok pierwszy
Zapraszam Cię w niezwykłą podróż – pełną inspiracji, pięknych 
tkanin i  dodatków – do mieszczącego się w  zielonym zaciszu 
Warszawy Showroomu Estelle Cartwright Home. Przy lampce 
szampana i francuskich makaronikach sygnowanych przez naszą 
markę omówimy Twoje oczekiwania i wizję wymarzonego stroju. 
Dokonamy wyboru tkanin, rodzaju wykończenia, kroju oraz 
zdejmiemy precyzyjną miarę. Pozwoli ona uszyć spersonalizowany 
ubiór. Zdjęte wymiary zostaną zachowane w  naszej bazie, 
dzięki czemu projektując kolejną kreację, sprawnie korzystamy 
z posiadanych danych. Kolejne spotkania przebiegną już znacznie 
krócej i będą skupiały się głównie na ustaleniu indywidualnych cech 
i charakteru następnego stroju.

Krok drugi
To spotkanie, na którym masz możliwość po raz pierwszy zobaczyć 
i przymierzyć stworzoną specjalnie dla Ciebie kreację. Całość już 
ma kształt Twego stroju, ale części połączone są jeszcze fastrygą, nie 
ma wykończenia i dodatków. Na tym etapie dopasowujemy ubiór do 
Twojej sylwetki. Korygujemy model, podkreślamy atuty, ukrywamy 
niedoskonałości. Wybieramy dodatki: miejsce haftowanego 
monogramu, aplikacje czy jedwabne kwiaty wyszywane kamieniami. 
Dzięki tak szerokim możliwościom tworzymy unikalną modę.

Krok trzeci
To już ostatnia przymiarka: dopracowujemy szczegóły, detale tak, aby 
zamówiona kreacja spełniała wszystkie Twoje oczekiwania.
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W  Atelier modowym Estelle Cartwright odkryjesz 
skrupulatnie wyselekcjonowane, niezwykłe tkaniny. 
W czasie selekcji i wyboru tkanin, odwiedzamy osobiście 
zarówno renomowane fabryki tkackie, jak i  małe 
zakłady rzemieślnicze, w których od pokoleń ręcznie 
wytwarza się najpiękniejsze tkaniny: wełny, jedwabie, 
bawełny czy koronki. Sami też tworzymy autorskie 
kolekcje tkanin Estelle Cartwright, które wyrażają 
filozofię marki, a  przede wszystkim odzwierciedlają 
obowiązujące trendy i  kolorystykę. Cenimy nade 
wszystko jakość, komfort użytkowania ubioru uszytego 
z  naszej tkaniny oraz stylistykę. Specjalizujemy się 
w krawiectwie damskim i dziewczęcym. Projektujemy 
sukienki dzienne, suknie wieczorowe i ślubne, ubiory 
biznesowe, płaszcze oraz pozostałą modę lekką. 
Gwarantujemy najwyższej jakości strój, starannie 
wykończony i doskonale dopasowany do figury.
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OFERTA
krok po korku

KROK 1 | SPOTKANIE KREACYJNE W SHOWROOMIE 

W MOMENCIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 
 

Zaliczka w wysokości 50% wartości zamówienia, niez-
będna do stworzenia projektu, doboru tkaniny, dodatków 

oraz opracowania szablonu krawieckiego.
Zdjęcie miary. Miara zostaje zapisana w bazie Estelle 

Cartwright.

KROK 2 | PIERWSZA MIARA

2-3 TYGODNIE OD PIERWSZEGO SPOTKANIA
 

Druga płatność w wysokości 20% wartości zamówienia.

KROK 3 | DRUGA MIARA
1-5 TYGODNI OD PIERWSZEJ PRZYMIARKI. 
TERMIN UZALEŻNIONY JEST OD RODZAJU 

WYKONYWANEJ GARDEROBY. 
 

Trzecia płatność w wysokości 20% wartości zamówienia 
lub 30% wartości zamówienia, kiedy ubiór jest gotowy do 

odbioru.

KROK 4 | ODBIÓR
1-5 TYGODNI OD DRUGIEJ PRZYMIARKI. TERMIN 

ODBIORU UZALEŻNIONY JEST OD RODZAJU 
WYKONYWANEJ GARDEROBY.

 
Płatność – 10% wartości zamówienia.







Showroom Estelle Cartwright Home Warszawa
ul. Bernardyńska 16C

Mokotów Park Villa Aqua
02-904 Warszawa

tel.: + 48 607 676 757 | +48 605 603 133

estelle@estelle.pl

KONTAKT
zaplanuj spotkanie

OFERTAcenowa

Suknia koktajlowa, dzienna, biznesowa od 2500zł do 8000zł

Suknia wieczorowa od 3500zł do 10000zł

Suknia ślubna od 4000zł do 15000zł

Bluzka od 1500zł

Spodnie od 1500zł

Marynarka od 2500zł

Płaszcz od 2500zł
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Moda kobieca na miarę


