
Dzieło stworzone bez oczekiwań, staje się Bezkresem Tworzenia. Jest wieczne i wieczni
pozostaną jego Twórcy…

Justyna Jeszke

Projektuję artystyczne suknie ślubne pełne osobliwości i czaru w sobie. Inspiracje płyną z
pasji do malarstwa, sztuk pięknych i Natury, w której każdego dnia odkrywam kształty, detale
i lekkość, by spełnić ślubne marzenia kobiet w Miłości Serca.



Słońce świeciło promiennie, a ja malowałam krajobraz nad niebieskim morzem. Widok padał
na plażę i molo. Przyszła pierwsza Panna Młoda, suknia klasyczna, Piękna w swojej
oczywistości. Przyszła druga i trzecia uwiecznić swój moment Miłości. Suknie były bardzo
podobne, jakby brakowało w nich życia, jakby miały tylko oddać klimat ślubny, a nie
wprowadzić blask i Lśnienie Panny Młodej i całego symbolu Miłości tego dnia. Brakowało mi
w tych obrazach emocji i uczuć. Wyrazu tych cudnych kobiet. Wtedy spojrzałam na swoje
puste płótno i zaczęłam malować właśnie suknie ślubną, która ma swój indywidualny i
oryginalny wyraz, jest do zapamiętania i poruszenia wnętrza. Jest najpiękniejszą pamiątką
tego dnia. Wyrazem Zachwytu wzruszenia ukochanych oczu, gdy ujrzał ją w swym pięknie i
naturalności lśnienia.

Kolekcja "Płynące Ogrody 2022"
W tegorocznej lini projektów marki Wedding Room Justyna Jeszke przedstawiamy suknie
oplecione świeżością majowych ogrodów. To lekkie i zwiewne kroje połączone z motywami
botanicznymi w subtelnych odsłonach gładkich tkanin. Projektantka w swojej kolekcji łączy
styl boho, słowiańskie detale i eteryczne wykończenia nadające stylu i oryginalności całości.
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Kol���j� 2021 - Sze��y D��ew

Tam gdzie Drzewa spotykają się
z ludźmi powstaje piękno, które nie blaknie pomimo czasu.

Nasze Projekty 2021
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Miłość rozpoczyna się tam i wtedy, gdzie Dusza czuje swoje połączenie.
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Ceny projektów Wedding Room ustalane są indywidualnie po rozpoznaniu wszystkich
detali sukni i Waszych marzeń na indywidualnym i bezpłatnym spotkaniu z naszą
konsultantką. Koszt szycia na miarę danego modelu to przedziale cen 2500 - 5500 PLN.

Wszystkie spotkania są bezpłatne. U nas w miłej atmosferze odnajdziesz swoją suknię ślubną
w dwóch bardzo przestronnych kamienicach z klimatycznym wnętrzem i stylem w Gdyni i
Warszawie. Każde nasze Atelier zawsze jest przeznaczone tylko dla Jednej Panny Młodej, by
zapewnić najwyższy komfort i swobodę podczas tych niezapomnianych emocji wśród
najbliższych.

🌿Wszystkie nasze tkaniny i dodatki są naturalne i zgodne z prawami środowiska.🌿



Każda sprzedana suknia to jedno nowe drzewo dla naszej planety, by oddech
Gai w Miłości mógł istnieć. Wspieramy także organizacje ochrony zwierząt
wykluczonych i leśne schroniska - Czyńmy Dobro Wspólnie.

POZNAJCIE NAS LEPIEJ



Umów �ię na ���t���i� � z�a�dź s�o�ą su���ę ma���ń

Wed���g R�o�

Gd��i� t��. 608 100 250
War���w� �e�. 600 653 944



Cze���y �� Wa� w ��óc� �ok����ac���h


