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VESMANT BISERICESC POPULAR

Preț: 1.300,00 lei
Cod produs: 00206 - AS - N, G
În stoc : 8
Categorii produs: Veșminte brodate
Pagină produs:
http://brodart.ro/shop/vesminte-brodate/vesmant-bisericesc-popular/

Descriere produs
Vesmantul popular bisericesc s-a inspirit din iile si camasile cusute ale taranului
roman. El vine sa implineasca dorinta minunata a multor preoti de a se imbraca la
sarbatorile in care si enoriasii se imbraca in port popular cu un vesmant ce
pastreaza acelasi ton. Motivele, fiind cele ale portului popular, sunt brodate in
cruciulite minuscule. Culorile sunt cele specifice portului din Transilvania, realizand
contrastul alb-negru. Doar Crucea ce impodobeste felonul poarta cu noblete o
pietricica pretioasa â€“ rubin, ametist sau safir. Acest vesmant se realizeaza doar
la comanda expresa. Ca si toate celelalte vesminte si acesta este unul complet:
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Epitrahir, felon, stihar, manecute, brau si procovete. Optional bedernita.

Atribute produs
- Mărime (înălțime persoană, lungime stihar, mărime cămașă): XS (H persoană:
165 cm - L stihar: 146 cm - Mărime cămașă: 39), S (H persoană: 168 cm - L
stihar: 148 cm - Mărime cămașă: 40), M (H persoană: 172 cm - L stihar: 150 cm
- Mărime cămașă: 41), L (H persoană: 176 cm - L stihar: 154 cm - Mărime
cămașă: 41), XL (H persoană: 180 cm - L stihar: 158 cm - Mărime cămașă: 41),
XXL (H persoană: 185 cm - L stihar: 163 cm - Mărime cămașă: 42), XXXL (H
persoană: 190 cm - L stihar: 167 cm - Mărime cămașă: 43)
- Circumferință bust: 110 cm - pt. persoane ultraslim, 136 cm - persoane
regular, 150 cm cm - pt. persoane ultrabig

Galerie foto
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