Nette kleding
Bent u op zoek naar chique trouw- of gelegenheidskleding zoals een smoking,
dinnerjacket, jacquet of rokkostuum of zoekt u misschien 'gewoon' mooie
uitgaanskleding of een degelijk zakelijk kostuum? Bal Herenkleding heeft het of kan
het u snel leveren.
Veel nette kleding hebben we op voorraad. Van zwarte smokings in één of twee-rij
modellen hebben we bijvoorbeeld een aantal op voorraad. En wat we niet hebben is
tot en met de grootst mogelijke maat op bestelling leverbaar vanaf fabriek met een
levertijd van circa 2 à 3 werkdagen (prijzen op aanvraag).
Twee- of driedelige kostuums, colberts, vesten en pantalons voor praktisch elk
lichaamspostuur en elke maat hebben we op voorraad. U kunt desgewenst zelf een
kostuum samenstellen uit een los colbert, pantalon en (eventueel) vest naar eigen
keuze. Bij deze vrij te kiezen combinaties is de pasvorm vanzelfsprekend als op maat
gesneden en zelfs de structuur van de verschillende stoffen in de kleuren middelgrijs,
donkergrijs, antraciet of marine is perfect op elkaar afgestemd.
Merken: Digel, Wilvorst, Ferkinghoff, Edler von F.

Vrijetijdskleding
U kunt bij ons terecht voor spijkerbroeken en -jacks, polo's, T-shirts, truien, pullovers
en nog veel meer. Maar ook comfortabel ondergoed en pyjama's verkopen we en
alles in grote maten leverbaar t/m maat 10XL.

Jassen
Wij leveren jassen en jacks in alle maten tussen 48 en 72. Zowel in een kort model
(heupmodel) als in een lang model (geschikt om over colbert of kostuum te dragen).
Leverbaar in diverse kleuren en modellen (van klassiek tot modern)
Kwaliteit: microfasen (ademend en prettig te dragen)

Ledermode
Bent u op zoek naar lederen kleding volgens de nieuwste mode, maar heeft u nu net
dat extra maatje meer nodig dan standaard verkrijgbaar is? Dan bent u bij ons aan
het goede adres. Wij bieden u gunstig geprijsde, maar desondanks toch kwalitatief
hoogwaardige lederen jassen, broeken en vesten met voortreffelijk draagcomfort.
Enkele modellen hebben wij op voorraad. Andere kunnen we voor u bestellen,
waarna u het binnen één tot twee weken in huis heeft.

NB: wij betrekken onze producten o.a. bij Allsize en Gino Ginero.

Overhemden
Wij hebben kwaliteitsoverhemden in grote maten met extra lange mouwen, extra
lange stropdassen, dasspelden en allerlei andere accessoires.

Bedrijfskleding
Ook voor bedrijfskleding kunt u bij ons terecht. Bedrijven en clubs kunnen bij Bal
Herenkleding uniforme - en indien nodig op maat gemaakte - kostuums, combinaties,
overhemden, stropdassen etc. bestellen. De uniformiteit kunnen we nog
benadrukken door de naam of het logo van de klant aan te brengen op de
kledingstukken.
NB: de minimale productieopdracht bedraagt 10 stuks

Maatkleding
Niet voor niets zegt men: kleren maken de man. Perfect passende kleding geeft
immers een goed gevoel. Gun uzelf de luxe van een handgemaakt maatkostuum,
maatcolbert of maatoverhemd. Niets is zo prettig als een pak wat er niet alleen mooi
uitziet, maar vooral ook wat comfortabel en goed zit; of het nu gaat om een trouwpak
of een zakelijke outfit. Ook voor een op maat gemaakte smoking of jacquet kunt u bij
ons terecht!
En het belangrijkste is: dit alles tegen betaalbare prijzen. Ook de korte levertijd van
(minimaal) 2 weken is interessant.
Wij zijn trots op de samenwerking met topmerken op het gebied van maatkleding in
de hoogste kwaliteit. Uw maten worden eerst vakkundig opgemeten door ons als
gediplomeerde coupeurs, waarna uw kostuum door gerenommeerde firma’s als
DaSarto, Digel of Wilvorst perfect op maat wordt gemaakt. Het model, de kleur en de
stof bepaalt u helemaal zelf. Zelfs de voering en de knopen kunt u zelf kiezen.
Voorbeelden voor het uitkiezen van uw maatkostuum, maatcolbert of maatoverhemd
zijn ruimschoots bij ons aanwezig. En bij een maatkostuum of maatcolbert hoort
vanzelfsprekend een passend maatoverhemd. Wij leveren maatoverhemden van
Dasarto, Ledûb en John Miller.
Indien u geïnteresseerd bent maken we graag een afspraak met u zodat we, onder
het genot van een kopje koffie, voldoende tijd hebben om uw maat te nemen en
samen met u het model, de kleur en de geschikte stof uit te zoeken.

