Cermo Lookbook

De ultieme gids voor
elke bride-to-be

Your wedding day, your dress,
your journey.

Proficiat, jullie gaan binnenkort trouwen! Jij bent nu ongetwijfeld al
aan het wegdromen van jullie speciale dag. De decoratie, de geloften,
jullie eerste dans, welke smaak van cake. Allemaal belangrijke keuzes.
En de trouwjurk? Dat is stiekem toch wel de belangrijkste beslissing.
Er zijn ontzettend veel trouwjurken om uit te kiezen. Talloze pasvormen, stijlen en bijna fifty shades of white. Cermo is er om je te
begeleiden in die keuze. Met ons lookbook geven we je een mooi
overzicht van alle soorten trouwjurken die je bij ons kan passen. Zo
heb je een goed beeld van welke silhouetten je graag wilt proberen.
Als extraatje, geven we je ook een kort overzicht van de ideale pasvormen per lichaamstype. Om te ontdekken welke stijl en pasvorm
ideaal zijn voor je lichaamstype, kan je onze quiz uitproberen.
Heb je een stijl gezien die je absoluut wilt passen? Dan kan je op de
afbeelding klikken en kom je automatisch op onze website terecht.
Hier kan je alvast een geselecteerd deel onze collecties bekijken én
een pasafspraak maken in onze winkel te Zoersel.
Veel wegdroom-plezier met ons lookbook!

De verschillende silhouetten
Je mooie figuur in de verf zetten met een aansluitende jurk, je
prinsessendroom in vervulling doen
gaan met een weelderig exemplaar
of helemaal out of the box denken
met een kort model of broekpak.
Het is allemaal mogelijk bij Cermo.

Zeemeermin

A-lijn

Fit & Flare

Ball gown

Sheath

Kort

Jumpsuit

2 piece

Rosa Clara

Zeemeermin
Dit glamoureuze silhouet sluit bovenaan mooi
aan je lichaamsvorm aan en loopt vanaf de
knie uit in een volle rok. Precies zoals een zeemeerminnenstaart.

A-lijn
Een tijdloos silhouet dat er goed uitziet op alle
lichaamsvormen. Dit model is aansluitend tot aan
de taille en loopt dan geleidelijk aan uit in een
vollere rok. Het lijkt op de letter A, vandaar
ook de naam.

Modeca

Modeca

Ladybird
Modeca

Marylise

Fit & Flare

Rosa Clara

Ball gown

De fit and flare is een combinatie van een
a-lijn en een zeemeerminjurk. Dit silhouet is
aansluitend tot over de taille en loopt vanaf de
heupen uit in een volle rok.

De ball gown, dat is een prinsessenjurk die recht
uit een sprookje komt. Deze sluiten bovenaan
nauw aan tot in de taille en lopen dan uit in
een dramatische, volumineuze rok.

Nicole Sposes

Jolie Sposes

Modeca
Nicole Sposes

Ladybird

Sheath

Kort

Sheath of rechte trouwjurken passen bij elk
lichaamstype. Ze zijn vaak gemaakt met lichte,
vloeiende stoffen. Dit silhouet valt recht naar
beneden, maar er zijn ook modellen die wat
nauwer aansluiten.

Naast de traditionele lange modellen, zijn er
natuurlijk ook korte, of tea length, trouwjurken.
Deze jurken komen meestal tot op of onder
de knie. Er zijn ook modellen die tot op de kuit
of enkel vallen.

Aurora Sposes
Rosa Clara
Rembo Styling

Modeca
Marylise

Rembo Styling

Marylise

Jumpsuit
Op zoek naar iets out of the box? Dan zijn er
ook nog de bruidsbroekpakken, of jumpsuits.
Ideaal voor de bruidjes die liever een broek
dragen op hun grote dag. Comfortabel, modern
en elegant.

2 piece
Je kan ook gaan voor een tweedelige trouwjurk, bestaande uit een bovenstuk en rok. Je
kan mixen en matchen en zelfs kiezen voor
twee verschillende rokken om doorheen de
avond te switchen.

Rembo Styling
Victoria Jane
Marylise
Modeca

Alma Novia

Een silhouet voor elk figuur

“Selecting a wedding dress is
more than just a fitting… It’s a
process. A memory in the making”

We geven je een overzicht van de meest voorkomende figuren en welk silhouet van trouwjurk daar het beste bij past. Natuurlijk is elk lichaam uniek en
past niet iedereen in één hokje. Het is dus een aanrader om altijd persoonlijk
advies te vragen. Zo kan je stralen in een droomjurk die je als gegoten zit.

Rechthoek

Appel

Zandloper

Peer

V-vorm

Je heupen en schouders zijn
even breed.

Je hebt een ronde vorm,
waarbij het zwaartepunt in
de taille en daarboven ligt. Je
benen zijn jouw grote trots.

Jouw schouders zijn even
breed als jouw heupen. Daarnaast heb je een relatief
smalle taille.

Jij hebt een kleine taille, smalle
schouders, volle billen en
brede heupen.

Brede schouders, een rechte
taille en smalle heupen
omschrijven jouw figuur het
best.

Sheath, A-lijn, ball gown

A-lijn

Zeemeermin, fit and flare, ball
gown, A-lijn

A-lijn, ball gown

Ball gown, a-lijn, sheath

Curvy? Dan vind jij je droomjurk bij Cermo
Curves! Meer weten? Blader snel door naar
pagina 27 of neem een kijkje op de website.

De verschillende stijlen
Het is belangrijk dat je kiest voor een trouwjurk waar je je comfortabel in voelt. Je moet
stralen op je grote dag en dat kan alleen als
jij je goed voelt. Daarnaast is de stijl ook een
belangrijk element, want die reflecteert wie
jij als bruid bent! Daarom zijn er ook zo veel
verschillende stijlen.

Klassieke eenvoud

Bij Cermo vind je van alles wat. Klassieke eenvoud met een moderne touch, romantische
jurken met kralen en kant, volumineuze prinsessenjurken in luxueuze stoffen met en zonder
glinsterende steentjes. Je kan verschillende stijlen
combineren in één jurk en zo de droomjurk
vinden die perfect bij je persoonlijkheid en stijl
past.

Vintage bohemian

Verrassend modern

Princess bride

“A wedding gown is about self expression. It
reflects the personality and style of the bride.”

Aurora Spose

Klassieke eenvoud

Onze merken:
Marylise

“Elegance is beauty
that never fades”

Pronovias

Le Papillon

Rosa Clara
Modeca
Le Papillon
Aurora Spose
Colet Spose
Jolie Spose
Ladybird
Alessandra Rinaudo

Marylise

Klassieke trouwjurken zijn simpel, zonder
te veel toeters of bellen. Klassiek betekent
natuurlijk niet saai. Integendeel. Deze stijl
straalt tijdloze elegantie en vrouwelijkheid
uit.

Ladybird

Rembo Styling

Vintage bohemian

Onze merken:
Rembo styling
Marylise
Le Papillon

“Effortlessly
beautiful”

Ladybird

Marylise

Rembo Styling

Bohemian bruidsjurken zien er moeiteloos mooi uit. Ze stralen een relaxe,
romantische sfeer uit die vaak gepaard
gaat met kraalwerk, borduursels, kant en
zachte stoffen zoals chiffon en tule.

Marylise

Onze merken:

Alma Novia

Verrassend modern

Libelle
Rembo Styling

Modeca

Modeca

“Set the trend”

Modeca Curves
Alma Novia
Jolie Spose
Ladybird

Moderne trouwjurken spelen in op de
nieuwste trends. Je vindt ze in alle pasvormen, lengtes en stijlen.

Modeca Curves

Modeca

Onze merken:

Princess bride

Le Papillon
Nicole Spose

“A fairytale
wedding”

Colet Spose
Aurora Spose
Ladybird
Alessandra Rinaudo

Nicole Spose

Nicole Spose

Prinsessentrouwjurken maken van je
bruiloft een echt sprookje. Ze zijn betoverend vol, in luxueuze stoffen, met en
zonder glinsterende steentjes. Met een
prinsessentrouwjurk voel je je op jullie
mooie dag als royalty.

Ladybird

Le Papillon

Welkom bij Cermo Concept
Al de prachtige trouwjurken in dit lookbook zijn te vinden in de Cermo Concept
boetiek te Zoersel. Heb jij iets gezien dat je absoluut wilt passen? Dan kan je snel
en simpel een pasafspraak boeken via onze website. Wij helpen je graag bij het
vinden van je droomjurk mét bijpassende accessoires en schoenen, want ook
dat kan je in onze boetiek vinden.

Maak een pasafspraak

“When life gives you curves,
you have to show them!”
Neem contact op
+32 3 283 83 03
info@cermo.be

Openingsuren
maandag: gesloten
dinsdag - zaterdag: 10:00 - 18:00
zondag: gesloten

Bezoek onze showroom
Cermo concept
Rodendijk 60
2980 Zoersel

Ook voor curvy brides
Wist je trouwens dat Cermo sinds kort
ook bruidsjurken voor curvy brides
vanaf maatje 46 aanbiedt? Goed nieuws
voor de prachtige, volslanke bruiden!
In onze bruidsboetiek te Zoersel bieden
we unieke paservaringen. De aandacht
gaat volledig naar jou, de bride-to-be.
Je kan ongestoord passen en geniet van
de professionele hulp van Véronique. Zij
neemt al je zorgen weg en ondersteunt
je in de zoektocht naar de perfecte
trouwjurk.

Neem contact op
+32 470 74 65 30
Info@cermocurves.be

Openingsuren
Enkel na afspraak

Bezoek onze showroom
Cermo concept
Rodendijk 60
2980 Zoersel

