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The Final Touch
Memberikan sentuhan akhir baju pesanan Anda dengan sempurna.
Jaminan 100 % Kepuasan Anda.

Fitting Terakhir
Hanya dalam tempo lima hingga sepuluh hari setelah fitting pertama, baju pesanan
Anda hampir siap untuk dipakai. Di tahap fitting terakhir, penjahit khusus Anda
akan melakukan beberapa perubahan. Ini untuk memastikan bahwa baju telah
dibuat sesuai permintaan Anda dan Anda merasa puas dengan hasilnya.
Fitting terakhir dilakukan sama seperti saat fitting pertama. Proses kami menjamin
bahwa kami memeriksa hasil baju dengan seksama selama proses fitting ini. Mencari
yang belum terlihat sempurna, agar bisa tampak harmonis sehingga baju benarbenar sesuai dengan klien.
Selama fitting terakhir ini, bagian pemotong kain atau cutter kami akan mengecek
perubahan dan penyesuaian yang telah dilakukan sesuai saat fitting pertama
sebelumnya. Semua dilakukan dengan cermat untuk membuat penyesuaian dan
perbaikan lebih jauh.

The Last Touch Can Change Anything, Sentuhan Akhir yang
Mengubah Segalanya...

Dalam tahap final touch ini, baju telah siap untuk fitting terakhir. Saatnya klien
mencoba baju ini, dengan melalui proses inspeksi dan persetujuan dari cutter kami.
Kami juga memberikan saran dan masukan cara merawat busana tersebut dan
menjaga bentuknya agar bertahan lama pada klien. Pola master personal terakhir
dari klien juga akan disimpan dengan catatan khusus dari cutter dan penjahit, untuk
menyiapkan dasar bagi baju selanjutnya.
Selama fitting, kami berusaha memberikan hasil yang terjamin kualitasnya.
Menyiapkan kemasan busana sebelum diserahkan kepada konsumen dan melihat
jatuhnya busana pada badan, pinggang, panggul, dan pas badan pemakai.
Letak kancing, bentuk kerah, dan saku pertama tepat dan sesuai model dan badan,
sehingga pemakai dapat bergerak dengan bebas dan leluasa. Kemasan baju adalah
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bungkus luar sebuah pakaian jadi, yang menarik dan siap untuk digunakan. Saatnya
Anda untuk menikmati busana Anda dengan gaya sempurna dan cita rasa tinggi.
Kami percaya layanan kreatif kami sangat bermanfaat untuk dapat memenuhi
kebutuhan berbusana Anda yang adi luhung dan elegan. Oleh karenanya kami fokus
pada kualitas dan sentuhan akhir, agar tidak terjadi pakaian yang tidak sesuai
standar kualitas yang Anda inginkan.
Akhirnya sebagai profesional di bidangnya, Modelines memberikan totalitas saat
menawarkan solusi bagi kebutuhan busana jadi Anda dengan cita rasa tinggi.
Menyediakan bentuk baju yang ideal, seimbang, dan proporsional serta mampu
memperbaiki tampilan luar tubuh secara alami.

Modelines gives you the power,
not just in how you look but to decide who you are.
Interested in Working with Us?

Book An Appointment
At your convenience, at yourlocation

JD

