Datele despre produs au fost exportate de la - Brodart.ro
Data exportului: Thu Jun 21 4:21:39 2018 / +0000 GMT

VESMANT BRODAT MODELE DECORATIVE AUSTRALIA

Preț: 1.200,00 lei
Cod produs: 00120 - AS - G, R
În stoc : 9
Categorii produs: Veșminte brodate
Pagină produs:
http://brodart.ro/shop/vesminte-brodate/vesmant-brodat-modele-decorative-australi
a/

Descriere produs
Vesmantul are aplicata o broderie deosebita din punct de vedere estetic. Modelul
este inspirat din tematica liturgico-simbolistica traditionala. Materialul din care este
confectionat, suportul de broderie cu alte cuvinte, are calitati speciale, ce-l fac
potrivit pentru scopul pentru care a fost creat. Astfel, tinuta va fi una deosebita, in
falduri ce cad matasos, fara a se sifona. Firul de matase folosit in broderie, ca de
altfel si firul metallic ce da straluciri discrete modelelor brodate, sunt de o calitate
superioara in timp pastrandu-si nuantele. Vesmantul confera nu doar confort si
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lejeritate, dar mai ales un aspect deosebit.

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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