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SR-05

SR-15

SR-14
SR-10

SR-12

Linia SR
Niezwykle dziewczęce i efektowne sukieneczki – skromne, a zarazem 
eleganckie. Uszyte z PANAMA stretchu, który jest niezwykle lubianą 
i uniwersalną tkaniną – miłą w dotyku, nieulegającą zagnieceniom  
i zmianom kształtu, bardzo dobrze znoszącą zabiegi pielęgnacyjne.
Gorsecik pięknie dopasowany zaszewkami, wykonany na podszewce 
z delikatnej i oddychającej mikrofibry. Dół sukienki z koła zwiewnie 
wirujący, na halce z biobawełny usztywnionej falbaną tiulową.
Subtelne gipiurowe i perełkowe wykończenia nadają im wyjątkowości.
Kokarda z tyłu nie wymaga wiązania – podkreśla talię i dodaje lekkości.
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SR-16
SR-11SR-04

SR-06
SR-08
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Linia SC
Delikatne i pełne dyskretnego uroku sukieneczki odcinane w pasie. Uszyte z eleganckiego, 
miękko układającego się PANAMA stretchu.
Gorsecik podbity oddychającą mikrofibrą, przypominającą dotykiem naturalną skórę, 
elegancko dopasowany zaszewkami do sylwetki. Dół sukienki rozkloszowany lub ułożony 
w zakładki czy kontry, lekko układa się na halce z biobawełny usztywnionej falbaną tiulową.
Profesjonalnie dobrane gipiurowe, perełkowe lub koronkowe zdobienia dodają elegancji.
Komfort podnosi niewymagająca uciążliwego wiązania kokarda.

SC-125

SC-121

SC-113

SC-103
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SC-114

SC-110
SC-122

SC-128
SC-120

SC-130



Linia SL
Sukieneczki te, uszyte 
ze ślubnej satyny, 
to sama elegancja.
Subtelne w formie, 
wykończone 
szlachetnymi 
gipiurami i galanterią 
biżuteryjną robią 
ogromne wrażenie.
Góra każdej 
sukieneczki uszyta 
jest na podszewce 
z miękkiej, delikatnej 
i oddychającej 
mikrofibry.
Dół sukienki 
doskonale  
prezentuje się  
na halce  
z biobawełny  
usztywnionej  
tiulową falbaną.
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SC-123

SC-124
SC-129

SL-42

SL-40



Linia SP
Skromne a zarazem bardzo efektowne sukieneczki wykonane z niezwykle 
eleganckiego i bielusieńkiego PANAMA stretchu.
Dopasowany do figury zaszewkami gorsecik, uszyty na antyalergicznej 
i delikatnej, podnoszącej komfort noszenia – mikrofibrze.
Dół sukienki z koła lub ułożony w kontry, wdzięcznie falujący na halce 
z biobawełny usztywnionej falbaną tiulową.
Przód i rękawki wykończone stylowymi elementami zdobniczymi.
Z tyłu efektowna kokarda, niewymagająca uciążliwego wiązania.
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SP-57

SP-50C

SP-53A

SP-64



Linia AS
Alby dziewczęce odcinane 
w pasie – proste w kroju, 
a zarazem bardzo wdzięczne.
Góra alby zgrabnie 
dopasowana zaszewkami, 
dół wirujący z koła na halce 
z biobawełny usztywnionej 
falbaną tiulową.
Pas podkreślony szarfą 
zawiązaną z tyłu na kokardę.
Całość uszyta z eleganckiego 
i miłego w dotyku PANAMA 
stretchu, który nie ulega 
zagnieceniom, nie odkształca 
się i bardzo dobrze znosi 
zabiegi pielęgnacyjne.
Delikatne i subtelne 
wykończenia podkreślają 
wyjątkowy charakter 
stroju.
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SP-51

AS-24

AS-27

AS-23
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ST-209
ST-202

ST-201

ST-205 ST-200

Linia ST
Pełne wdzięku sukieneczki wielowarstwowe. Organza lub 
jedwabisty tiul, nałożone na bazę z satyny ślubnej lub PANAMA 
stretchu, czynią je wyjątkowo delikatnymi i zwiewnymi.
Dobrze dobrane, efektowne zdobienia podkreślają ich 
wyjątkowość i dziewczęcy wdzięk, a halka z usztywnioną 
elastyczną fiszbiną i tiulem – elegancję.
W celu podniesienia komfortu, góra każdej sukieneczki uszyta 
jest na podszewce z delikatnej i miłej w dotyku mikrofibry.
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ST-207 ST-211

ST-212ST-203
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To efektowne sukieneczki uszyte ze ślubnej satyny lub 
wyróżniającego się wyjątkową prezencją oraz funkcjonalnością 
PANAMA stretchu, których oryginalność podkreślają 
charakterystyczne francuskie cięcia. 
Całość uszyta na podszewce z delikatnej i oddychającej mikrofibry.
Dodatkowo halka z biobawełny usztywniona falbaną tiulową oraz 
piękne koronki i aplikacje czynią je ponadczasowymi.

20 21

ST-216

ST-214

ST-215

SF-06

SF-07

KP-72



Linia KP
Wyjątkowo wdzięczny i ponadczasowy strój komunijny dla chłopca 
– to krótka komża.
Szyjemy ją z pelerynką nakładaną oddzielnie lub wychodzącą 
spod plisy i zapinaną na suwak. Może występować także w wersji 
bez pelerynki – wkładamy ją na koszulę z muszką.
Materiał komży to PANAMA stretch, który jest niezwykle lubianą 
i uniwersalną tkaniną – miłą w dotyku, nieulegającą zagnieceniom 
i zmianom kształtu, bardzo dobrze znoszącą zabiegi pielęgnacyjne.

22 23

SPODNIE
szyte po męsku  
z regulacją w pasie
materiał: elana

KP-43
KP-70

KP-25 KP-39KP-38

KP-33
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KP-71
KP-30 KP-76

KP-32
KP-32A

KP-75
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KP-12

KP-30A

KR-50B

KR-50

KR-50A

Linia KR
Alby krótkie z głębokimi zakładkami z przodu i z tyłu, uszyte 
z praktycznego, śnieżnobiałego PANAMA stretchu. 
Srebrne lub złote zdobienia pasmanteryjne, a do tego ozdobny sznur 
dopasowany do stroju tworzą wyrazistą całość.

KP-38A
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AK-09

AP-02

AK-11

AP-07A

Linia AK
Alby z kapturkiem to chłopięcy strój liturgiczny. Proste 
w kroju, z miłego i bardzo efektownie prezentującego się 
PANAMA stretchu, z głębokimi zakładkami z przodu 
i z tyłu wysmuklającymi sylwetkę. Uroku dodaje kapturek: 
dopinany, wszyty w dekolt lub nakładany jak golfik.
Elementy zdobnicze to złota, srebrna lub biała pasmanteria 
oraz podkreślający talię, dopasowany do całości sznur.

Linia AP
Alby o prostym kroju, z eleganckiego i nieulegającego zmianom 
kształtu PANAMA stretchu, to podstawowy strój liturgiczny. 
Swobody w poruszaniu i elegancji dodają pionowe głębokie 
zakładki. Rękawy i pelerynka obszyte są złotą, srebrną lub 
białą aplikacją. Strój przewiązujemy sznurem dopasowanym 
do wykończeń stroju.

AK-06
AK-06A

AP-04



Bolerka
Bolerko to bardzo eleganckie dopełnienie 
stroju komunijnego, jak również ciekawa 
alternatywa na chłodniejsze dni. Z myślą 
o małych klientkach zaprojektowaliśmy je 
w dużej gamie:
•	 delikatniejsze – uszyte z tego samego 

materiału co sukienka (satyna, atłas, 
PANAMA stretch): B-50, B-51,

•	 cieplejsze – uszyte z pięknej dzianiny 
sweterkowej lub żakardowej: B-52, 
B-55, B-56, B-57,

•	 zdecydowanie dające więcej ciapła, 
milutkie w dotyku bolerka z dzianiny 
imitującej futerko: B-40, B-60, B-61.

W celu podniesienia komfortu noszenia 
wszystkie bolerka uszyte są na delikatnej 
i oddychającej mikrofibrze.
Dopełnieniem całości są piękne 
biżuteryjne zapięcia.

Bolerka występują w rozmiarach 122-152.
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B-52

B-40

B-60

B-55

B-51

B-56

B-61

B-57

B-50
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R-4

R-3

R-5

R-5A

R-1A

R-1B

CH-1

CH-2

CH-3

H-2
halka z biobawełny z falbaną ze sztywnego tiulu 
na elastycznej fiszbinie

Chusteczki
materiał: atłas

H-1
halka z biobawełny z falbaną ze sztywnego tiulu

Rękawiczki 
materiał: lycra

R-3A

SZ-1
sznur  
ozdobny 
złoty

R-1

T-1
torebka płaska

ściągana tasiemkami 
materiał:  

PANAMA stretch

T-2
torebka-bombka 

ściągana tasiemkami
materiał: atłas

T-3
torebka-sakiewka  

ściągana  
ozdobnym rulonem

materiał:  
PANAMA stretch

T-6
torebka-sakiewka  
ściągana ozdobnym 
rulonem
materiał: atłas

Tch-1–14
torebka „chanelka”

z paskiem lub ozdobnym 
łańcuszkiem na ramię

Tch-2

Tch-4Tch-3

Tch-1

Tch-5

Tch-6

Tch-8

Tch-9

T-8
torebka-sakiewka  

ściągana  
tasiemkami

materiał: 
atłas, satyna

Tch-13

Tch-14

Tch-10

Tch-11

Tch-12



Wianki i stroiki
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W-12 W-13 W-14

W-21

W-16 W-17

W-18 W-19 W-20

W-15

W-22

W-01 W-02 W-03

W-04 W-05 W-06

W-07 W-08 W-09

W-10 W-11
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Sposób dokonywania pomiarów

26-704 Załazy
Załazy 19

90-262 Łódź
ul. Jaracza 18

 tel. +48 692 484 123,   facebook.com/ImpressjaKomunijne
e-mail: komunijne@impressja.pl

www.komunijne.impressja.pl

c   -  długość sukienki lub alby - mierzymy od środka ramienia do ziemi
c1 -  długość komży - mierzymy od środka ramienia do środka kolana
p   -  obwód pasa
kl  -  obwód klatki piersiowej - mierzymy dookoła pod pachami przy opuszczonych rękach
r    -  długość rękawa - mierzymy od górnej części szwu do kostek
sp -  długość spodni - mierzymy od pasa do ziemi po zewnętrznej stronie nogi

Przed dokonaniem pomiaru 
prosimy dokładnie przyjrzeć 
się rysunkowi! 

Mierzone dzieci powinny być 
boso w pozycji wyprostowanej, 
ale swobodnej.

Prosimy o podawanie rzeczy-
wistych wymiarów dzieci  
bez żadnych naddatków!

Uwzględniamy zmiany wymia-
rów wynikające z różnicy czasu 
między pomiarem, a terminem 
komunii.c1

c
sp

klr

p


