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Firma z Jakością
Salon Odzieżowy „Gabriela”
Gabriela Kowalczyk
ul. Morcinka 37, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 74 87
Facebook: Salon Gabriela
email: biuro@salongabriela.pl
Niełatwo być córką ikony raciborskiego krawiectwa – Marii Kowalczyk, bo jej dbałość o szczegóły i jakość naszych produktów od lat są
wizytówką rodzinnej firmy i jest to najważniejsza zasada, o której muszę
wciąż pamiętać. Sztandarowym produktem salonu „Gabriela” są suknie
ślubne, których produkcja sięga 1965 roku. W tamtym czasie wychodziły
one spod igły znanej z precyzji i koronkowej wręcz roboty, mojej mamy,
do dziś dbam o to, by suknie były nie tylko wyjątkowe, ale i dopracowane
w każdym calu. Wszystkie te cechy odnajduję w kolekcjach warszawskiej
firmy Alpina Mróz, z którą od lat współpracuję. Suknie te powstają w
oparciu o najnowsze trendy w modzie ślubnej, a ich atutem jest fakt, że
każda z nich jest modelowana, krojona i szyta na indywidualne zamówienie panny młodej.
W swych wyborach kieruję się słowami Coco Chanel, która uważała, że prostota jest kluczem do prawdziwej elegancji. W moim salonie
można znaleźć niepowtarzalne modele firmy Francoise, która specjalizuje się w konfekcji damskiej wizytowej i sukniach wieczorowych. Jej
kreacje wyróżniają się własnym, rozpoznawalnym stylem, łącząc klasykę
z odrobiną kokieteryjnej ekstrawagancji. W naszej ofercie nie może też
zabraknąć propozycji dla panów ceniących klasykę dopasowaną do aktualnych zasad dress code. Garnitury firmy Vistula to połączenie tradycyjnego krawiectwa, najlepszych materiałów i ponadczasowych wzorów
z najnowszymi trendami w modzie męskiej.
Trzydziestoletnie doświadczenie w branży handlowej i wsparcie
mamy, na którą zawsze mogę liczyć, pomaga mi w codziennym prowadzeniu firmy, ale to co robię jest też spełnieniem mojej życiowej pasji.
Bez niej nie udałoby mi się stworzyć „Gabrieli”, która jest nie tylko salonem, ale i wyjątkowym miejscem, do którego powracają z sentymentem
kolejne pokolenia przyszłych panien młodych i ich rodzin. Kiedy widzę
łzy wzruszenia mamy, na widok córki w wymarzonej sukni ślubnej i ojca,
który wybiera synowi pierwszy garnitur, wiem, że dla takich chwil warto
pokonywać wszystkie trudności.
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