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Piękna szopka betlejemska,
stajenka bożonarodzeniowa zestaw SB100 NATURAL +
Cena

13 900,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

SB100 NATURAL+

Opis produktu

Zestaw SB100 NATURAL + to zestaw 9 pięknych figur do szopki betlejemskiej , zabudowa a także zwierzęta.
Znajdziemy tu: Jezuska w żłóbku, siedzącą przy nim Maryję i stojącego z latarnią Józefa. Obok zaś mędrcy z darami: Kacper,
Melchior i Baltazar. Dalej dwaj pastuszkowie i anioł z szarfą „Gloria in exelsis Deo”.
Głowa ręce i stopy figurki są odlane z żywicy i ręcznie malowane. Montuje się je na drucianym stelażu, na którym później
układa się także materiały. Ubiory tworzone są z naturalnych tkanin: lnu, bawełny, jedwabiu. Misternie układane fałdy nie
odkształcają się trwale w czasie przechowywania czy transportu, gdyż materiały są impregnowane i trwale usztywniane,
według specjalnie opracowanej technologi. W materiał wszywane są cienkie druciki, które pozwalają formować, drapować
materiał tak, aby figura wyglądała bardzo naturalnie i schludnie.
Figury są w jasnej kolorystyce. Postaci różnią się atrybutami i małymi wstawkami kolorystycznymi.
Figurki są mobilne, wolnostojące. Można więc je dowolnie ustawiać, tworząc własne kompozycje. Ułatwia to także ich
przechowywanie i transport.
Stajenka bożonarodzeniowa to mała architektura. Wykorzystuje się tu: sklejkę i listwy drewniane, trzcinę,wysuszone rośliny ,
styropian i styrodur.
Stajenka betlejemska jest łatwa do złożenia i rozłożenia. Składa się z 10 mobilnych elementów. Moduły stajenki łączy się
intuicyjnie, w czym pomocne są prowadnice i zawiasy. Transport, magazynowanie i montaż nie są już w związku z tym czymś
kłopotliwym. Ściany możemy wykonać w różnej stylizacji. Mogą imitować mur kamienny, szachulec, mur ceglany itp.
Zestaw jest stosunkowo lekki i może być świetną alternatywą dla często wątpliwej urody tradycyjnych ,ciężkich figur do
szopek betlejemskich z drewna czy gipsu.
Elementy zestawu są wolnostojące. Można więc je dowolnie ustawiać, tworząc własne kompozycje. Ułatwia to także ich
przechowywanie i transport.
W zestawie są także figury zwierząt: osioł, ciele, dwie owce i koza.
Dane techniczne:
Maksymalna wysokość figur - 120cm
Maksymalna wysokość zestawu wraz z architekturą - 220cm
Maksymalna szerokość zestawu wraz z architekturą - 520cm
Maksymalna głębokość zestawu wraz z architekturą - 100cm
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