
MODELINES 

Styles: More Than Just Cuts and Shapes 
 

 

Seni memilih busana yang tepat tak akan pernah terlepas dari bentuk tubuh, warna kulit, 

maupun usia. Maka menentukan style lebih dari sekadar memilih potongan dan model 

pakaian. Modelines sangat memahami hal ini. Karena itu, kami bersama desainer andal 

senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan berbusana Anda untuk menghasilkan style yang 

paling memesona.  

Exclusively Made Only for You 
Modelines mengerti setiap individu tidak ada yang sama. Setiap diri Anda adalah pribadi 

yang unik. Maka kebutuhan akan style berbusana pun berbeda-beda. Mereka yang berusia 

matang, tentu memiliki style berbeda dengan remaja. Begitu juga, mereka yang lebih suka 

kesederhanaan dan gaya hidup dinamis, memiliki style yang berbeda dengan pencinta 

glamor. 

Di sinilah Modelines berperan untuk menghadirkan busana yang tepat. Tim profesional 

kami siap memberikan rekomendasi desain yang paling sesuai dengan postur tubuh Anda. 

Tidak peduli ukuran tubuh, warna kulit, maupun usia Anda, desainer pilihan kami akan 

memilihkan perpaduan style yang mampu menonjolkan kelebihan dalam diri Anda 

sekaligus menutupi kekurangan yang mungkin ada. Hasilnya adalah perpaduan gaya yang 

memancarkan karakter sekaligus karisma. 

Pancarkan Pesona: Your Suit, Your Size, Your Style 
Modelines dengan senang hati akan mengikuti keinginan style Anda. Namun, desainer 

terampil kami juga akan memberikan rekomendasi cemerlang demi menghindari 

kesalahan berbusana. Misalnya, bagi Anda yang berkulit putih, meskipun akan tampak 

menarik mengenakan warna apa saja, disarankan untuk tidak memakai warna pudar 



karena akan memberi kesan pucat dan kusam. Kemudian, bagi Anda yang bertubuh 

pendek, disarankan memakai busana yang menonjolkan garis pinggang, agar memberi 

kesan lebih tinggi. Atau, bagi Anda yang bertubuh big size, disarankan memakai rok yang 

mengerucut di bagian bawah, agar memberi kesan langsing.  

Itu hanyalah sedikit contoh yang menjadi pertimbangan para desainer kami. Pada 

praktiknya, karena setiap individu memiliki karakter masing-masing, desainer kami 

dengan senang hati akan merekomendasikan style yang paling menonjolkan kelebihan 

Anda sekaligus menutupi kekurangan yang mungkin ada. Tentu saja semuanya kami 

lakukan tanpa mengesampingkan keinginan Anda. Kepuasan kami adalah ketika Anda 

tampil menawan dan percaya diri dengan busana yang kami jahit secara eksklusif dan 

profesional. 

From Casual Outfit to Dazzling Dress and Sharp Suits 
Modelines mengerti kebutuhan berbusana Anda. Dari busana kasual, batik, gaun menawan, 

hingga setelan jas elegan, tim kami bisa membuatkan semuanya khusus untuk Anda.  

Sampaikan keinginan Anda, dan desainer profesional yang telah berpengalaman dari 

Modelines menjanjikan desain yang menonjolkan kualitas terbaik dalam diri Anda. Kami 

akan merekomendasikan bahan bermutu tinggi dan dikerjakan dengan teliti hingga 

detailnya sesuai keinginan Anda. Hasilnya, busana yang pas dengan sempurna, tidak 

kurang, tidak lebih.  

Dengan bahan yang Anda pilih sendiri, dengan style yang mencerminkan karakter khas 

pribadi Anda sendiri, dan dibuat secara eksklusif untuk Anda dengan bantuan tangan-

tangan profesional, hasil akhirnya tiada duanya.  

Book an Appointment 


