
Roland to polska marka obecna na rynku od 1990 roku. Jesteśmy firmą rodzinną, a oferowana

przez nas odzież jest w całości produkowana w Polsce. 

Znaczą część naszej oferty stanowią garnitury ślubne, szyte indywidualnie. Pan Młody podczas

wizyty w salonie ma możliwość przymierzenia modeli garniturów z aktualnej kolekcji ślubnej, tak aby

maksymalnie ułatwić wybór. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły naszych

Klientów,  a  różnorodność  fasonów,  kolorów  i  dostępnych  wariantów  wykończenia  daje  prawie

nieograniczone możliwości stworzenia jedynego i niepowtarzalnego stroju. 

Profesjonalna  obsługa  w  salonach  firmowych  pomoże  nie  tylko  wybrać  najbardziej

odpowiedni model, ale również zaproponuje niezbędne dodatki, które mają kluczowe znaczenie dla

stworzenia spójnej stylizacji ślubnej. 

Oferujemy Panom Młodym dwie linie naszych produktów

– Linia Black Tie, w skład której wchodzą najbardziej formalne garnitury takie jak smoking i

surdut

– Linia  Ceremony,  w  której  znalazły  się  bardziej  klasyczne  wzory,  ale  dla  podkreślenia

uroczystego charakteru wykończone satynowymi elementami



Linia Black Tie

Smoking  jak  strój  formalny  występuje  w  kolorze  czarnym  lub  ciemnogranatowym

(midnight blue). 

Składa  się  z  marynarki  z  atłasowymi  ostrymi  (frakowymi)  klapami  lub  atłasowym

kołnierzem szalowym, spodni z lampasem oraz kamizelki z głębokim wycięciem lub atłasowego

pasa (tzw. pas hiszpański). 

Do smokingu nosimy białą koszulę z plisami i jubilerskimi guzikami oraz muchę i gładkie

czarne oksfordy. 

Smoking czarny, od 850zł                          Smoking granat, od 900zł



Surdut  składa  się  z  marynarki  o  długości  do  kolan  z  zaokrąglonymi  połami  i  ostrymi

klapami oraz spodni. Marynarka zapinana na jeden guzik z jednym szlicem, klapy wykończone

atłasem lub tkaniną zasadniczą. Dodatkiem do surduta jest kamizelka i mucha oraz biała koszula

na spinki i czarne buty. 

Surduty, od 950zł



Linia Ceremony

Garnitur VG-28, od 750zł                                                     Garnitur SB-32, od 820zł

Niezbędne dodatki

    Koszula smoking, od 180zł                                    Koszula smoking z plisą, od 200zł



                 Koszula 100% bawełna, od 160zł

Muszki atłasowe, od 60zł

Pasy smokingowe, od 100zł



Szycie na miarę

Dzień ślubu to wyjątkowy moment zarówno dla Panny Młodej, jak i Pana Młodego. I choć

dużo częściej uwaga skupia się na niej, to nie należy bagatelizować kwestii związanych ze strojem

Pana Młodego. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom coraz większej grupy Panów Młodych, którzy cenią sobie

dobrze skrojony i dopasowany garnitur, stworzyliśmy możliwość szycia na miarę w systemie „made

to measure” (na podstawie gotowych szablonów). 

Realizacja zamówień przebiega w trzech etapach

1/ Wizyta w salonie

Podczas wizyty nasi pracownicy poproszą Pana Młodego o przymierzenie gotowych wzorów i

naniosą konieczne poprawki, które zostaną później uwzględnione w kroju. 

Klient ma możliwość ingerencji  w niemal każdy element ubioru (tkanina zasadnicza,  podszewka,

stębnówki, dziurki, guziki). Jesteśmy również otwarci na wszelkie pomysły ze strony Pana Młodego i

dołożymy wszelkich starań, aby urzeczywistnić wizję idealnego garnituru. 

2/ Przymiarka

Po około 2 tygodniach Pan Młody przymierza uszyty, ale niewykończony garnitur. W razie

potrzeby i zgodnie ze wskazówkami Pana Młodego, nanosimy dodatkowe poprawki. 

Jeśli jest to konieczne, odbywa się dodatkowo druga przymiarka.

3/ Odbiór

Po około 4-6 tygodniach od zamówienia Pan Młody odbiera gotowy garnitur. 


