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INTRODUCTIE

Personaliseer je pak van top tot teen
Van de voering tot de revers, van de manchetten tot een monogram: jij bepaalt de 
details. Wij helpen je om de perfecte pasvorm te vinden. Daarna kun jij het ontwerp 
helemaal personaliseren. In jouw stijl en smaak.

Kies je stijl
Of je nu een informeel trouwfeest op het strand hebt of bent uitgenodigd voor een 
black-tie bruiloft: bij ons vind je een uniek pak, helemaal op maat, voor die unieke 
dag. Het aanbod is breed, van relaxte zomerpakken tot smokings met zijden revers. 
Altijd op maat gemaakt! Ga jij voor traditioneel blauw, een warme neutrale tint of kies 
je een kleur waarmee je een statement maakt?

Of je nu de bruidegom bent of een graag 

geziene gast: wij zorgen dat je er net zo 

goed uitziet als je je voelt. En jij kiest de 

details! Welk pak maakt jou de man?



04 / 33 05 / 33Grey shades

Grijs tweedelig trouwpak met twee knopen in een mix van 
wol en zijde.

WED0012

Grijs wol/mohair tweedelig trouwpak, met twee knopen, 
puntrevers en off white knopen van parelmoer.

SUIT WWM006

GREY SHADES
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Antracietgrijs trouwpak met subtiele stipjes structuur in de stof. Gemaakt van 

EVE029

Grey shades Grey shades

100% wol.



08/ 33 09 / 33Classic blues

Napolitaans blauw driedelig trouwpak met twee knopen in een mix van 
wol en zijde.

WED0004

CLASSIC BLUES

Blauw met wit driedelig pak van wol met twee knopen, puntrevers, 
Milanese knoopsgat en lavendelkleurige knopen van parelmoer.

SUIT WEDS020
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Blauw tweedelig trouwpak met twee knopen. Gemaakt van  

diepblauwe  knopen van parelmoer.

EVE031

Classic blues Classic blues

Kobaltblauw trouwpak van wol mohair met donkerblauwe
parelmoer knopen.

WWM016

onze s100 wol met een �jne structuur met Milanese knoopsgat en



12 / 33 13 / 33

Groen/blauw driedelig pak met twee knopen van een s 130’s doppio wolsoort
met blauw/grijze parelmoer knopen.

DRS060

Classic blues Classic blues



017 / 38

14 / 33

Customize je pak

KNOPEN VAN PARELMOER

Een luxe en klassiek detail waar kenners van 

het kleermakersvak gek op zijn: knopen van 

parelmoer. Wist je dat ze echt van de binnenste 

laag van pareloesters zijn gemaakt? 

  etpeidruelk egithcarp nee negeov neponk ezeD

toe aan je made-to-measure trouwpak.



16 / 33 17 / 33

Zandkleurig tweedelig pak met twee knopen in een mix van 
stretchwol en linnen. Zichtbare stiksels op 6 mm van de rand en 
zandkleurige corozoknopen.

SUIT 5341

Neutral tones

Bruin met wit driedelig pak van wol met 2-knoopssluiting en 
beige knopen.

SUIT WEDS022

NEUTRAL TONES



18 / 33 19 / 33

Zandkleurig tweedelig trouwpak met twee knopen van 100% wol S130’s. 

DRS072

Neutral tones

Met gepaspelleerde zakken en parelmoer knopen.

WWM010

Neutral tones

Tweedelig taupekleurig pak van wol en mohair.



20 / 33

Kraakheldere overhemden

MADE-TO-MEASURE SHIRTS 

Maak de mooiste dag van je leven nog 

onvergetelijker met een monogram op je maat- 

shirt. Bijvoorbeeld van de huwelijksdatum of 

de initialen van jouw grote liefde. Zo blijf je 

met een glimlach terugdenken aan die speciale 

dag, elke keer dat je het shirt draagt. In ons 

brede assortiment, van klassieke overhemden 

tot stijlvolle smokingshirts, vind je altijd het 

overhemd dat perfect bij jou past. 

Weet je al waar jouw monogram komt? Op je 

manchet, je voorpand of in de kraag van je shirt: 

jij kiest!



22 / 33 23 / 33Neutral tones Neutral tones
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Bordeauxrood driedelig pak met twee knopen van stretchwol.

SUIT WEDS023

Neutral tones Neutral tones
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26 / 33

Stijlvol aan beide kanten

VOERING

Speel een beetje met je trouwpak en geef het 

een voering die gezien mag worden! Kies 

voor een stijlvolle klassieker, een voering 

met een vrolijke twist of een glanzende two-

tone van changeantzijde. Zo maak je van 

de voering de verrassing van je trouwpak! 
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Zwarte driedelige smoking met één knoop in een mix van tropische 
wol en mohair. Met puntrevers en traditionele schouders.

TUXEDO TUX006

TuxedosMADE-TO-MEASURE SMOKINGS

Bordeauc rode smoking met twee knopen in een mix van tropische 
wol en mohair. Met puntrevers en traditionele schouders.

TUXEDO TUX005



30 / 33 31 / 33Tuxedos

Napolitaans blauwe tweedelige smoking met twee knopen in een mix van 
wol en mohair. Met puntrevers en zichtbare stiksel op 2 mm van de rand.

TUXEDO TUX008

Tuxedos

Grijs tweedelige smoking met één knoop in een mix van 
wol en mohair. Met sjaalrevers en zichtbare stiksel op 2 mm van de rand.

TUXEDO TUX007



Interesse gewekt en wil je de 
collectie komen bekijken? 

Neem contact met ons op voor 
een afspraak.

info@suits-shirts.nl
070 222 83 57


