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VESMANT COMBINAT, TESATURA IMPORT CU BRODERIE

Preț: 850,00 lei
Cod produs: 00131 - A - AS
În stoc : 9
Categorii produs: Veșminte combinate
Pagină produs:
http://brodart.ro/shop/vesminte-combinate/vesmant-combinat-tesatura-import-cu-b
roderie-2/

Descriere produs
Putem spune ca este un vesmant cu o realizare de exceptie. Se numeste Vesmant
combinat datorita faptului ca are doua tipuri distincte de material. Astfel partea â€“
de regula cea superioara a felonului â€“ este realizata din material tesut cu motive
bisericesti, iar in completare, se continua cu un alt tip de material , pe care s-a
aplicat broderia preluata din motivele care apar in materialul tesut. In concluzie,
modelele brodate nu sunt inserate la intamplare, ci ele realizeaza o corespondenta
cu motivele din tesatura. Metaforic vorbind putem spune ca ele sunt punte de
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legatura intre doua lumi, lumea cereasca si cea pamanteasca ce, ca intr-o oglindire,
incearcand sa reflecte frumuseti sau taine.

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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