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Elements bridal 



Inspiratie

In dit lookbook vindt je een selectie
uit de veelzijdige collectie van
Elements bridal. De jurken, tops,
rokken en accessoires zijn naar eigen
inzicht te combineren en zo kun je je
eigen trouwjurk samenstellen. Er
worden steeds nieuwe modellen aan
de collectie toegevoegd, dus er is nog
veel meer keuze.

Laat je inspireren door alle
mogelijkheden en kom dan genieten
van een uitgebreide pasafspraak en
stel zelf je persoonlijke en unieke
trouwjurk samen!

Marian



Trouwjurk 

Trouwjurk
Gemaakt van
crêpe satijn met
lage rug uit de
collectie JAZZ
by Modeca

 



Style
Romantisch 

Trouwjurk gecombineerd met overslag-top met lage rug 
uit de collectie JAZZ by Modeca

Mix & Match



Style
Romantisch

Trouwjurk met een stijlvolle kanten top uit de collectie
JAZZ by Modeca. Mooi met een lange sluier 

Mix & Match



Trouwjurk 

Trouwjurk
Strapless model
soepel vallend
satijn

Overrok
Meerdere lagen
soft tule in
kleur  blush 
en ivory

Accessoire
Ceintuur met
parels



Style
Romantisch 

Strapless trouwjurk van soepel vallend satijn gecombineerd
met een zachte kanten top met bijzonder rugdetail

Mix & Match



Style
Romantisch

Strapless trouwjurk met een afneembare tulen rok en ceintuur
met parels. Zacht en warm met fake fur stola of jasje

Mix & Match



Trouwjurk 

Top
Bustier met
sweetheart 
halslijn

Rok
Gemaakt van
soepel chiffon 
met sleep

Accessoires
Halsketting 
subtiel met
Swarovski 



Style
Romantisch

Rok van chiffon stof en strapless top gecombineerd met een
klassieke kanten top met boothals en lange sluier van soft tule

Mix & Match



Style
Romantisch

Rok en strapless top  tot één geheel gemaakt en gecombineerd
met een korte custom made kanten top met kapmouwtje

Mix & Match



































Thank you
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Haar en make-up
Marisca van den Bogaard 

Model
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