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VESMANT DIN IN, MOTIVE TRADITIONALE FLORALE SI
CULTICE

Preț: 1.200,00 lei
Cod produs: 00203 - GV - V, B
Categorii produs: Veșminte de in
Pagină produs:
http://brodart.ro/shop/vesminte-de-in/vesmant-din-in-motive-traditionale-florale-si-c
ultice-2/

Descriere produs
Vesmantul din in (100%) brodat cu motive traditionale imbinate, florale si cultice.
Vesmantul este realizat din material natural, in 100%, de o inalta calitate a
tesaturii, o stabilitate deosebita a culorilor, conferind purtatorului, prin calitatea
speciala a panzei de in, acel confort termic pe perioada de vara, specific inului si de
neegalat. Broderia este si ea potrivita, realizata in puncte inspirate din lucraturile
realizate manual in vremuri stravechi, cruciulita. Ea imbina nuante pastelate cu
altele mai vii, trimitand la aspectul portului popular traditional. Broderia aplicata si
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pe stiharul realizat de asemenea din in, innobileaza vesmantul.

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

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/2 |

