
 
Trouwplannen?

 
Gefeliciteerd! 

Bij Tim Menswear
helpen wij je bij het

samenstellen van een
prachtig maatpak voor

de mooiste dag van
jullie leven!

Brink 17, 1251 KS LAREN (NH) | www.tim-menswear.nl



www.reallygreatsite.com

123-456-7890 

hello@reallygreatsite.com

Wij van Tim Menswear hebben
al ruim 20 jaar ervaring in het
adviseren en aanmeten van
prachtige maatkostuums. 
De stoffen komen bij de beste
Italiaanse stoffenwevers
vandaan en zijn speciaal
geselecteerd. Met óns advies
zoek je de stof, voering, knopen
en accenten zelf uit. 
Bij ons word je vakkundig
geholpen voor het aanmeten
van de juiste maat. Een paar
weken later hangt het unieke
maatpak, dat speciaal voor jou
geproduceerd is, klaar in een
mooie kledinghoes. 

Personal made 

www.tim-menswear.nl

035-5382578

info@tim-menswear.nl

Brink 17
1251 KS  LAREN (NH) 

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 

09:30 - 17:30 uur
Zaterdag 

09:30 - 17:00 uur

 



www.tim-menswear.nl

035-5382578

info@tim-menswear.nl

Wij garanderen een hoge kwaliteit en
een combinatie van hi-tech productie
met semi-traditionele
productiemethoden. Het is hét ideale
huwelijk van de traditionele Italiaanse
kleermakerstechnieken met industriële
confectiemethoden. 

Een maatkostuum is er al vanaf €549,-.
Ook voor de belangrijke gasten van
julle mooiste dag, bijvoorbeeld voor de
vader van de bruidegom of de bruid, is
er een betaalbare en ruime keuze. 

Kwalitatief hoogwaardige
stoffen



Tim Menswear is gespecialiseerd in maatpakken
voor de bruiloft. Wij meten je een perfect passend
kostuum aan, dat vervolgens door de fabrikant
geproduceerd wordt. 

Bijna alles is mogelijk, want naast de vele stoffen en
modellen kunt je jouw maatpak nog verder
personaliseren door jullie namen en trouwdatum in
de binnenkant van het colbert te laten borduren.
Daarnaast kiest je zelf ook de knopen, de voering en
de knoopsgaten uit. 

In onze winkel hebben wij diverse pasmodellen
hangen, zodat je precies weet wat je kunt
verwachten.

Maatpak: de grootste keus 
in 't Gooi



Om het maatpak helemaal af te
maken hebben wij bijpassende
strikken, stropdassen, schoenen,
sokken en riemen in voorraad.

Natuurlijk kun je kiezen voor een
overhemd uit onze collectie, maar je
kunt ook kiezen voor een maatwerk
shirt van John Miller. Kleuren perfect
passend bij de trouwjurk van je
aanstaande bruid. 

Accessoires en (maat)shirts



www.tim-menswear.nl

035-5382578

info@tim-menswear.nl

Welkom bij Tim Menswear in Laren! 

Tim Menswear is al 27 jaar het kloppend hart voor mannenmode in Laren. Je

kunt bij ons terecht voor kleding in zowel het casual, smartcasual als

business segment. In de winkel verkopen wij mooie merken in het

midden/hoog segment met een goede prijs- kwaliteitverhouding. 

Tim Menswear is sinds zes jaar een echt familiebedrijf. Tim, Simone en hun

dochter Serena hebben altijd oog voor nieuwe merken, trends en leuke

accessoires.

Wij ontvangen je in een prettige en ontspannen sfeer. Ons team kan je

voorzien van een persoonlijk en professioneel advies. Bij Tim Menswear is er

altijd tijd voor een drankje en praatje aan de tafel.

Kom gezellig langs en laat je vrijblijvend adviseren.
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