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Opgericht in 1783 door de gerenommeerde goudborduurder Jean Grossé, bloeiden de kunstateliers in de 19de eeuw onder impuls van 
Louis Grossé verder open met internationale vertakkingen, onder meer in London. 
In 1981 wordt het huis Grossé overgenomen door Arte, een kunstatelier met eigentijdse creaties, opgericht door Michel Vernimme in 
1973. 
Arte/Grossé blijft onder leiding van Michel Vernimme de nadruk leggen op de continuïteit van het handborduurwerk, voornamelijk 
bij restauraties. 
In 2002 komt Marc Schotte aan het hoofd van de kunstateliers. 
Met de overname in 2005 van “Renaissance Design”, een toonaangevend Noord-Amerikaans liturgisch designatelier, keert het 
internationale karakter van het bedrijf terug op de voorgrond. 
Na het verdwijnen van de Nederlandse firma Stadelmaier eind 2010, heeft Arte/Grossé de auteursrechten verworven van heel wat 
Stadelmaier-modellen, die nu verder leven onder de merknaam Kreation Kevelaer.  Deze klassieke collecties worden voor het eerst 
opgenomen in deze catalogus.
Recent heeft Arte/Grossé een nieuwe belangrijke overname gerealiseerd: de Franse sectorgenoot Houssard uit Normandië is in handen 
gekomen van de familie Schotte en heeft ook een nieuwe naam gekregen: “Arte Houssard”.
Dankzij deze overname beschikt Arte/Grossé naast zijn showroom in Brugge ook over een winkel in Parijs en in Avranches.  Ook dat is 
een belangrijk gegeven voor de verdere internationalisering.
De collecties van Arte Houssard zijn complementair met deze van Arte/Grossé en zijn  ondergebracht in een aparte catalogus, die wij u 
toesturen of u kunt de website www.houssard.fr bezoeken.
Arte/Grossé werd reeds meermaals aangesproken voor de opluistering van grote kerkelijke plechtigheden. Onder meer werd op hun 
vakmanschap beroep gedaan bij de zaligverklaring van Pater Damiaan door Z.H. Paus Johannes Paulus II in 1995.
Arte/Grossé  stond ook in voor de verzorging van de plechtigheid bij de inzegening van het huwelijk van Prins Laurent en Claire 
Coombs en zorgde voor de liturgische omlijsting bij de wijding en aanstelling van Mgr. Harpigny, Mgr. Van Looy, Mgr. Bonny en de 
aartsbisschop Mgr. De Kesel.
In het kader van het internationaal congres ”Kom en Zie - Brussel Allerheiligen 2006” werden op vraag van het Belgisch episcopaat 250 
kazuifels en 20 monstransen gemaakt op basis van het logo van het congres.  
Naar aanleiding van het Pausbezoek aan Washington in september 2015 mocht Arte/Grossé een groot order leveren: 350 mijters voor 
de kardinalen, bisschoppen en concelebranten, meer dan 60 kazuifels, dalmatieken en koormantels, maar ook een volledige outfit op 
maat voor Z.H. Paus Franciscus.
De pauselijke set “Washington 2015” wordt voorgesteld op de volgende bladzijden van deze catalogus en is beschikbaar in alle liturgische 
kleuren.
Wij nodigen u uit om onze uitgebreide keuze van collecties te ontdekken in deze catalogus zodat u zelf kunt vaststellen waarom                
Arte/Grossé reeds meer dan 200 jaar een vaste waarde is in de wereld van de liturgische kunst en vergeet ook niet een bezoekje te brengen 
aan onze nieuwe website met webshop www.artegrosse.be.
Arte/Grossé sinds 1783 !
Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen.
Greet Vernimme en Marc Schotte

Toonzaal en kunstateliers
Lieven Bauwensstraat 17
8200 BRUGGE
T: +32 (0)50 38 05 45
F: +32 (0)50 39 14 39
info@artegrosse.be
www.artegrosse.be
openingsuren van maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u30

Agenten
Liturgisch Kunstapostolaat Dendermonde
Sint-Pieter- & Paulusabdij
Dijkstraat 32-34
9200 Dendermonde
T: +32 (0)52 33 87 86
F: +32 (0)52 21 99 68

Zaakvoerders
Marc Schotte
M: +32 (0)478 53 99 93
marc.schotte@artegrosse.be

Greet Vernimme
M: +32 (0)476 32 09 30
greet@artegrosse.be

Vertegenwoordiger België
Marc Van Damme - Interieurarchitect
M: +32 (0)476 33 69 98
marcvd@artegrosse.be
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Z.H. Paus Franciscus in Washington op 23 september 2015. 



4

112-14170 wit-goud114-14170 wit-goud

102-14171 wit-goud

112-14170 wit-goud

4

114-14170 wit-goud

102-14171 wit-goud

Uitgevoerd in 100% zijde. 
Beschikbaar in alle liturgische kleuren. 
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-14170    € 2975  
kazuifel met gewone halsafwerking
102-14170    € 3035  
kazuifel met rolkraag
101-14171    € 1725  
kazuifel met gewone halsafwerking
102-14171    € 1785  
kazuifel met rolkraag
101-14172    €   935  
kazuifel met gewone halsafwerking
102-14172    €   995  
kazuifel met rolkraag
103-14170    €   315  
boursa en kelkvelum
111-14170    € 1485  
dalmatiek met gewone halfsafwerking
112-14170    € 1545  
dalmatiek met rolkraag
114-14170    € 2395  
koormantel, lengte 150 cm
115-14170    € 1375
mijter
115-14171    €   575
mijter  
163-14170    €   945
schoudervelum 

Voering voor kazuifels, 
dalmatiek of koormantel  €   150

115-14171 wit-goud

102-14172 wit-goud102-14172 wit-goud

Pauselijke Set Washington 2015
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115-14170 wit-goud

Pauselijke Set Washington 2015

101-14170 wit-goud

115-14170 wit-goud

Pauselijke Set Washington 2015

In april 2015 kregen de kunstateliers Arte/Grossé vanwege het Aartsbisdom 
Washington de opdracht om een set gewaden te creëren voor de Pauselijke 
mis in de Basiliek van het Nationaal Heiligdom van de Onbevlekte 
Ontvangenis in Washington DC.  Het ontwerp kwam van het Aartsbisdom 
zelf maar werd esthetisch ver� jnd door Arte/Grossé.

Op 23 september 2015 werden de gewaden tijdens de Pauselijke mis gedragen 
door Z.H. Paus Franciscus, evenals door de kardinalen en meer dan 300 
bisschoppen.
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Restauratie van gewijde vaten
De overname van de zilversmederij Durieu uit Kain in 1988 betekende de start 
van het metaalatelier van Arte/Grossé, waar we religieus zilver- en koperwerk 
vervaardigen.

In onze zilversmederij worden kelken, cibories, patenen, monstransen en 
ander liturgisch vaatwerk, zoals kandelaars, godslamphouders, tabernakels, 
wierookvaten en luchters op vakkundige wijze gerestaureerd.

6

Voor restauratie    Na restauratie
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Restauratie van antieke objecten
Arte/Grossé dankt zijn wereldbekende reputatie aan zijn gespecialiseerd 
maatwerk, van ontwerp tot realisatie. Denk aan kazuifels, mijters, 
processievaandels enzovoort… We zweren bij ambachtelijke productie, 
maar wel met veel aandacht voor vernieuwing. 

Hier tonen wij een mijter waarvan het originele ontwerp omstreeks 
1920 gerealiseerd werd voor de toenmalige Rector van de Universiteit 
van Leuven. Recentelijk werd dit ontwerp voor de Kardinaal van 
Toronto in een nieuw kleedje gestoken waarvan u het resultaat hier 
kunt bewonderen.

Dankzij ons archief, dat ruim 200 jaar teruggaat, en onze eeuwenoude 
ervaring en het vakmanschap van onze ambachtslui kunnen wij op 
deskundige wijze oude gewaden, antependia, processievaandels en 
kledij van O.-L.-Vrouw-beelden conserveren en/of restaureren.

De conservatie en/of restauratie wordt steeds met oog voor het origineel 
en volgens de traditie uitgevoerd.
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102-7231 paars

Lumen - Alexander
Exclusieve handgeweven gewaden
(60% wol, 35% polyester, 5% zijde). 
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

Lumen
101-7231    €   895
kazuifel met gewone halsafwerking
102-7231    €   955
kazuifel met rolkraag
111-7231    €   895
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-7231    €   955
dalmatiek met rolkraag
114-7231    € 1455
koormantel, lengte 150 cm

Alexander
101-9033    €   895
kazuifel met gewone halsafwerking
102-9033    €   955
kazuifel met rolkraag 
111-9033    €   895
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-9033    €   955
dalmatiek met rolkraag
114-9033    € 1455
koormantel, lengte 150 cm
120-9033    €   325
priesterstola
121-9033    €   325
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-9033 wit

102-7231 wit102-7231 groen102-7231 rood

102-9033 groen 102-9033 rood

102-9033 paars

102-7231 rood 102-7231 wit 102-7231 paars

102-9033 wit

102-9033 rood102-9033 groen 102-9033102-9033

Handgeweven collecties
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Gregorius
Exclusieve handgeweven gewaden 
(60% wol, 35% polyester, 5% zijde). 
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-9027    €   895
kazuifel met gewone halsafwerking
102-9027    €   955
kazuifel met rolkraag
111-9027    €   895
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-9027    €   955
dalmatiek met rolkraag
114-9027    € 1455
koormantel, lengte 150 cm
120-9027    €   325 
priesterstola
121-9027    €   325
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-9027 wit-goud 120-9027 wit-goud

121-9027 paars 102-9027 paars 102-9027 rood 102-9027 groen121-9027 paars 102-9027 paars102-9027 102-9027 rood 102-9027 groen

102-9027 wit-goud

Handgeweven collecties
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Harmonie - Symphonie
Exclusieve handgeweven gewaden 
(60% wol, 35% polyester, 5% zijde). 
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-2003, 101-2012   €   895
kazuifel met gewone halsafwerking
102-2003, 102-2012   €   955
kazuifel met rolkraag
111-2003, 111-2012   €   895
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-2003, 112-2012   €   955
dalmatiek met rolkraag 
114-2003, 114-2012   € 1455
koormantel, lengte 150 cm
120-2003, 120-2012   €   325
priesterstola
121-2003, 121-2012   €   325
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-2012 Symphonie paars 102-2012 Symphonie rood 102-2012 Symphonie wit

101-2003 Harmonie 120-2003 Harmonie101-2003 Harmonie

102-2012 Symphonie paars102-2012 102-2012 Symphonie roodSymphonie paars 102-2012 102-2012 Symphonie witSymphonie rood

Handgeweven collecties

102-2012 Symphonie groen
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Crux - Stephanus
Exclusieve handgeweven gewaden
(60% wol, 35% polyester, 5% zijde). 
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-9028, 101-9032   € 1110
kazuifel met gewone halsafwerking
102-9028, 102-9032   € 1170
kazuifel met rolkraag
111-9028, 111-9032   € 1110
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-9028, 112-9032   € 1170
dalmatiek met rolkraag 
114-9028, 114-9032   € 1675
koormantel, lengte 150 cm
120-9028, 120-9032   €   325
priesterstola
121-9028, 121-9032   €   325
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-9032 Stephanus groen

102-9028 Crux wit

102-9032 Stephanus paars

102-9028 Crux rood 102-9028 Crux paars 102-9028 Crux groen102-9028 Crux wit 102-9028 Crux rood 102-9028 Crux groen102-9028 Crux paars

Handgeweven collecties
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Vienna - Bernard
Exclusieve handgeweven gewaden 
(60% wol, 35% polyester, 5% zijde).
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-8912, 101-4279   € 1110
kazuifel met gewone halsafwerking
102-8912, 102-4279   € 1170
kazuifel met rolkraag
111-8912, 111-4279   € 1110
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-8912, 112-4279   € 1170
dalmatiek met rolkraag
114-8912, 114-4279   € 1675
koormantel, lengte 150 cm 
120-8912, 120-4279   €   325
priesterstola
121-8912, 121-4279   €   325
diakenstola
163-8912, 163-4279   €   775
schoudervelum

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150 102-8912 groen

102-8912 rood

102-4279 paars 102-4279 rood 102-4279 wit 102-4279 groen

Handgeweven collecties

102-8912 donkerpaars 102-8912 wit
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Geweven collecties
Georgia
Geweven gewaden in 70% wol, 30% polyester.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-2016    €   765
kazuifel met gewone halsafwerking
102-2016    €   825
kazuifel met rolkraag
111-2016    €   765
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-2016    €   825
dalmatiek met rolkraag
114-2016    € 1175
koormantel, lengte 150 cm
115-2016    €   545
mijter
120-2016    €   235
priesterstola
121-2016    €   235
diakenstola
153-0182     €   895
baarkleed, 180 x 300 cm
154-0182     € 1155
baarkleed, 240 x 365 cm
163-2016    €   675
schoudervelum

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-2016 groen 120-2016 groen

102-2016 paars 102-2016 rood 102-2016 roze 102-2016 wit
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102-8911 rood

102-8911 paars 102-8911 wit-blauw 102-8911 wit-goud

102-8911 groen

102-8911 blauw-paars

Daniel
Exclusieve handgeweven gewaden 
(60% wol, 35% polyester, 5% zijde). 
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-8911    €   895
kazuifel met gewone halsafwerking
102-8911    €   955
kazuifel met rolkraag
111-8911    €   895
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-8911    €   955
dalmatiek met rolkraag
114-8911    € 1455
koormantel, lengte 150 cm
115-8911    €   665
mijter
120-8911    €   325 
priesterstola
121-8911    €   325
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-8911 blauw-paars 102-8911 paars 102-8911 wit-blauw102-8911 102-8911 wit-goud

102-8911 rood 102-8911 groen

Handgeweven collecties
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102-8922 wit 102-8922 paars

102-8921 wit 102-8921 paars 102-8921 rood 102-8921 groen

Vita
Exclusieve handgeweven gewaden
(60% wol, 35% polyester, 5% zijde). 
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-8921,101-8922   € 1110
kazuifel met gewone halsafwerking
102-8921, 102-8922   € 1170
kazuifel met rolkraag
111-8921,111-8922   € 1110
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-8921, 112-8922   € 1170
dalmatiek met rolkraag
114-8921,114-8922   € 1675
koormantel, lengte 150 cm
120-8921, 120-8922   €   325
priesterstola
121-8921, 121-8922   €   325
diakenstola
163-8921, 163-8922   €   775
schoudervelum

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-8921 wit 102-8921 paars 102-8921 rood 102-8921 groen

102-8922 wit 102-8922 paars

Handgeweven collecties
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120-4126/84 wit-goud 102-4126 wit-blauw102-4126 wit-goud

115-4126 wit-goud 114-4126 wit-goud 163-4126 wit-goud

102-4126 wit-blauw-zilver102-4126 wit-goud 120-4126/84 wit-goud120-4126/84 102-4126 wit-blauw102-4126 102-4126 wit-blauw-zilver

114-4126 wit-goud 163-4126 wit-goud

Handgeweven collecties
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102-4126 blauw-paars102-4126 roze102-4126 rood

102-4126 groen

102-4126 paars

Baltimore
Exclusieve handgeweven gewaden
(70% wol, 30% trevira).
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-4126    €   895
kazuifel met gewone halsafwerking
102-4126    €   955
kazuifel met rolkraag
111-4126    €   895
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-4126    €   955
dalmatiek met rolkraag
114-4126    € 1455
koormantel, lengte 150 cm
115-4126    €   665
mijter
120-4126/84   €   325
priesterstola
121-4126/84   €   325
diakenstola
163-4126    €   775
schoudervelum 
153-4126    € 1595
baarkleed, 180 x 300 cm
154-4126    € 1835
baarkleed, 240 x 365 cm

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

112-4126 groen

102-4126 rood 102-4126 paars 102-4126 roze 102-4126 blauw-paars102-4126

102-4126 groen 112-4126 groen

Handgeweven collecties
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Astrid
Geweven gewaden in 70% wol, 30% polyester.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-8018     €   485
kazuifel met gewone halsafwerking
102-8018     €   545
kazuifel met rolkraag
111-8018     €   485
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-8018     €   545
dalmatiek met rolkraag 
114-8018     €   805
koormantel, lengte 150 cm
115-8018     €   485
mijter
120-8018     €   175
priesterstola
121-8018     €   175
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

121-8018 paars 102-8018 paars

102-8018 wit 102-8018 groen 102-8018 roze 102-8018 rood102-8018 wit 102-8018 groen 102-8018 roze 102-8018 rood

121-8018 paars 102-8018 paars

Geweven collecties
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Chelsea
Geweven gewaden in Chelsea 
(70% wol, 30% polyester).
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-0600     €   605
kazuifel met gewone halsafwerking
102-0600     €   665
kazuifel met rolkraag
111-0600     €   605
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-0600     €   665
dalmatiek met rolkraag
114-0600     €   875
koormantel, lengte 150 cm
120-0600     €   215
priesterstola
121-0600     €   215
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

120-0600 wit 114-0600 wit

102-0600 rood 102-0600 paars 102-0600 groen 102-0600 wit

114-0600 wit120-0600 wit

102-0600 rood 102-0600 paars 102-0600 groen 102-0600 wit

Geweven collecties
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102-8023 wit-goud

Nazareth
Geweven gewaden in 70% wol, 25% polyester, 
5% zijde.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-8023    €   765
kazuifel met gewone halsafwerking 
102-8023    €   825
kazuifel met rolkraag
111-8023    €   765
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-8023    €   825
dalmatiek met rolkraag
114-8023    € 1175
koormantel, lengte 150 cm
115-8023    €   545
mijter 
120-8023    €   235
priesterstola
121-8023    €   235
diakenstola
153-8023    €   895
baarkleed, 180 x 300 cm
154-8023    € 1155
baarkleed, 240 x 365 cm
163-8023    €   675
schoudervelum

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-8023 donkergroen102-8023 blauw-paars 102-8023 rood102-8023 paars

102-8023 wit-blauw

102-8023 roze

102-8023 wit-goud102-8023 wit-blauw

 blauw-paars 102-8023102-8023 roze 102-8023 rood 102-8023 donkergroen102-8023 rood102-8023102-8023 paars paars

Geweven collecties
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102-8113 blauw-paars 102-8113 paars 102-8113 wit-goud 102-8113 wit-blauw-zilver

120-8113 rood120-8113 rood

102-8113 blauw-paars 102-8113 paars 102-8113 wit-goud 102-8113 wit-blauw-zilver102-8113

Adam
Geweven gewaden in 70% wol, 25% polyester, 
5% zijde.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-8113    €   865
kazuifel met gewone halsafwerking
102-8113    €   925
kazuifel met rolkraag
111-8113    €   865
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-8113    €   925
dalmatiek met rolkraag
114-8113    € 1175
koormantel, lengte 150 cm
115-8113    €   545
mijter
120-8113    €   235
priesterstola
121-8113    €   235
diakenstola
153-8113    €   895
baarkleed, 180 x 300 cm
154-8113    € 1155
baarkleed, 240 x 365 cm 
163-8113    €   675
schoudervelum

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-8113 donkergroen

Geweven collecties
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All Saints
Geweven stof in 70% wol en 30% polyester.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-7893, 101-7894    €   765
kazuifel met gewone halsafwerking
102-7893, 102-7894    €   825
kazuifel met rolkraag
111-7893, 111-7894   €   765
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-7893, 112-7894    €   825
dalmatiek met rolkraag
114-7893, 114-7894     € 1395
koormantel, lengte 150 cm
115-7893, 115-7894    €   545
mijter
120-7893, 120-7894    €   235
priesterstola
121-7893, 121-7894    €   235
diakenstola 

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-7893 wit

102-7894 donkergroen 102-7894 rood 102-7894 goud

102-7893 roze

102-7894 paars102-7894 donkergroen 102-7894 paars 102-7894 rood 102-7894 goud

102-7893 wit wit

Geweven collecties
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102-7893 zwart 102-7893 donkergroen102-7893 rood

102-7893 goud

102-7893 paars

114-7893 goud

All Saints
Geweven stof in 70% wol en 30% polyester.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-7893    €   765
kazuifel met gewone halsafwerking
102-7893    €   825
kazuifel met rolkraag
111-7893    €   765
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-7893    €   825
dalmatiek met rolkraag
114-7893    € 1395
koormantel, lengte 150 cm
115-7893    €   545
mijter
120-7893    €   235
priesterstola
121-7893     €   235
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-7893 zwart 102-7893 paars zwart 102-7893 102-7893 rood102-7893 paars 102-7893 donkergroen102-7893rood  donkergroen 102-7893 groen

102-7893 goud 114-7893 goud

Geweven collecties
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102-8010 groen102-8010 roze 102-8010 paars 102-8010 rood102-8010 blauw

111-8010 wit-geel121-8010 paars

102-8010 paars 102-8010 blauw paars 102-8010 102-8010 rood102-8010 blauw 102-8010 groen102-8010 rood102-8010102-8010 roze 102-8010

111-8010 wit-geel121-8010 paars

Elias
Moderne gewaden in 70% wol en 30% polyester.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-8010    €   485
kazuifel met gewone halsafwerking
102-8010    €   545
kazuifel met rolkraag
111-8010    €   485
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-8010    €   545
dalmatiek met rolkraag
114-8010    €   695
koormantel, lengte 150 cm
120-8010    €   175
priesterstola 
121-8010    €   175
diakenstola
163-8010    €   445
schoudervelum

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

Geweven collecties
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Feestelijke kazuifels en stola’s
102-0700    € 1435
kazuifel “Onze Lieve Vrouw”
102-7700    €   965
kazuifel “Onze Lieve Vrouw”
120-SS481    € 1195
priesterstola “Moeder van God”
102-1425    € 1695
kazuifel “Barmhartigheid”
120-1425      € 1250
priesterstola “Barmhartigheid”

Voering voor kazuifel  €   150

Feestelijke kazuifels en stola’s

102-7700 102-0700

102-1425 120-1425 120-SS481120-1425
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Geborduurde collecties
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101-0528 rood101-0528 groen 101-0528 paars

112-0528 wit

102-0528 wit

Wandtapijten
411-0528
Small   95 x 55 cm € 1195/paar
Medium  140 x 60 cm € 1995/paar
Large   200 x 95 cm € 3515/paar

101-0528 groen 101-0528 rood 101-0528 paars 102-0528 wit

Seta
Deze collectie is uitgevoerd in een wollen stof, 
met geborduurde applicaties in Seta.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; met 
kazuifelstola.

101-0528    € 1080
kazuifel met gewone halsafwerking
102-0528    € 1140
kazuifel met rolkraag
111-0528    € 1080
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-0528    € 1140
dalmatiek met rolkraag
114-0528    € 1565
koormantel, lengte 150 cm
120-0528    €   395
priesterstola
121-0528    €   395
diakenstola
155-0528    €   615
paar altaarlopers, 23 x 257 cm
161-0528    €   435
lezenaarsdoek, 45 x 190 cm
153-0528    € 1245
baarkleed, 180 x 300 cm
154-0528    € 1425
baarkleed, 240 x 365 cm

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

Geborduurde collecties
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Damiaan
Moderne gewaden, uitgevoerd in kunstzijde.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-1215     € 1425
kazuifel met gewone halsafwerking
102-1215     € 1485
kazuifel met rolkraag
101-2215    € 1325
kazuifel met gewone halsafwerking 
102-2215     € 1385
kazuifel met rolkraag
120-1215    €   325
priesterstola
121-1215    €   325
diakenstola 
120-2215     €   325
priesterstola
121-2215     €   325
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

101-1215 wit-multicolor 101-2215 goud

101-2215 groen 101-2215 paars 101-2215 wit 101-2215 rood101-2215 groen 101-2215 paars 101-2215 wit 101-2215 rood

101-1215 wit-multicolor 101-2215 goud

Geborduurde collecties
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Damiaan
Moderne gewaden, uitgevoerd in kunstzijde.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-1028, 101-1183    €   795
kazuifel met gewone halsafwerking
101-1261     €   965
kazuifel met gewone halsafwerking
102-1028, 102-1183   €   855
kazuifel met rolkraag
102-1261     € 1025
kazuifel met rolkraag
111-1028,111-1183   €   795
dalmatiek met gewone halsafwerking
111-1261    €   965
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-1028-112-1183    €   855
dalmatiek met rolkraag
112-1261     € 1025
dalmatiek met rolkraag
120-1028-120-1183   €   275
priesterstola
120-1261    €   295
priesterstola
121-1028-121-1183    €   275
diakenstola
121-1261     €   295
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

101-1028 paars 101-1028 groen 101-1183 paars 101-1183 wit

101-1261 paars 101-1261 wit

101-1028 paars 101-1028 groen 101-1183 paars 101-1183 wit

101-1261 paars 101-1261 wit

Geborduurde collecties
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Levensboom
Uitgevoerd in Europa stof (100% wol).
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-SC.240    €   975
kazuifel met gewone halsafwerking
102-SC.240    € 1075
kazuifel met rolkraag
101-SO.240    € 1015
kazuifel met gewone halsafwerking, 
met priesterstola
102-SO.240    € 1075
kazuifel met rolkraag en priesterstola
111-SF.240    €   975
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-SF.240    € 1075
dalmatiek met rolkraag
114-SK.240    € 1485
koormantel, lengte 150 cm
115-SM.240    €   525
mijter
120-SS.240    €   545
priesterstola
121-SW.240    €   545
diakenstola
154-SU.240    € 1485
baarkleed, 240 x 365 cm

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-SC.240 wit

114-SK.240 wit

101-SC.240 rood 102-SC.240 paars102-SC.240 groen 102-SC.240 wit-blauw101-SC.240 rood 102-SC.240 groen102-SC.240 102-SC.240 paars102-SC.240 groen 102-SC.240 wit-blauw paars 102-SC.240 102-SC.240 wit wit-blauw

114-SK.240 wit

Geborduurde collecties

102-SO.240 wit
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101-0685 goud 111-0685 goud

101-1262 goud 101-1262 paars 101-1262 rood 101-1262 groen

Damiaan
Moderne gewaden, uitgevoerd in kunstzijde.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-0685     €   375
kazuifel met gewone halsafwerking
101-1262     €   535
kazuifel met gewone halsafwerking
102-0685    €   435
kazuifel met rolkraag
102-1262     €   595
kazuifel met rolkraag
111-0685     €   375
dalmatiek met gewone halsafwerking
111-1262     €   535
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-0685    €   435
dalmatiek met rolkraag
112-1262     €   595
dalmatiek met rolkraag
114-0685     €   555
koormantel, lengte 150 cm
115-1262    €   485
mijter
120-0685     €   150
priesterstola
121-0685     €   150
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

101-1262 goud 101-1262 paars 101-1262 rood 101-1262 groen

101-0685 goud 111-0685 goud

Geborduurde collecties
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114-SK.031 wit-rood 111-SF.031 wit-rood 101-SC.031 wit-rood 102-SO.031 wit-rood

101-SC.031 wit-blauw101-SC.031 groen

 wit-rood

101-SC.031 groen 101-SC.031 wit-blauw

Kathedraal
Uitgevoerd in handgeweven stof 
(45% wol, 55% polyester). 
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-SC.031   € 1375
kazuifel met gewone halsafwerking
102-SO.031   € 1095
kazuifel met rolkraag en priesterstola
111-SF.031    € 1235
dalmatiek met gewone halsafwerking
114-SK.031   € 1545
koormantel, lengte 150 cm

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

Geborduurde collecties

101-SC.031 rood101-SC.031 paars
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114-SK.440 wit
Brokaat

115-SM.440 wit
Brokaat

101-SC.440 wit
Brokaat

111-SF.440 wit
Brokaat

Paulus 
Uitgevoerd in een damastweefsel of 
brokaatweefsel.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

  DAMAST BROKAAT 
101-SC.440   € 1925  € 2675
kazuifel met gewone halsafwerking 
111-SF.440   € 1875   € 2495
dalmatiek met gewone halsafwerking 
114-SK.440   € 2395  € 3195
koormantel, lengte 150 cm
115-SM.440   €   695  €   795
mijter
163-SV.440   €   855  € 1145
schoudervelum

Alle gewaden uit deze collectie zijn gevoerd.

101-SC.440 paars
Damast

101-SC.440 rood
Brokaat

101-SC.440 groen
Damast

114-SK.440 wit
Brokaat Brokaat

 wit 101-SC.440 wit
Brokaat

115-SM.440 wit
Brokaat

111-SF.440 wit

101-SC.440 rood
Brokaat

101-SC.440 groen101-SC.440 paars
Damast

Geborduurde collecties
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101-SC.284 wit-blauw 101-SC.283 wit-blauw

101-SC.042 goud 101-SC.043 goud

Kronenbrokaat
101-SC.042    € 2955
kazuifel met gewone halsafwerking
101-SC.043    € 2365
kazuifel met gewone halsafwerking 
115-SM.043    €   695
mijter

Maria
101-SC.283   € 1735
kazuifel met gewone halsafwerking
101-SC.284   € 1295
kazuifel met gewone halsafwerking 
111-SF.283    € 1295
dalmatiek met gewone halsafwerking
114-SK.283   € 1835
koormantel, lengte 150 cm

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

114-SK.283 wit

115-SM.043 goud

101-SC.284 wit-blauw

101-SC.042 goud

101-SC.283 wit-blauw

101-SC.043 goud

34

114-SK.283 wit

115-SM.043 goud goud115-SM.043 goud

Geborduurde collecties
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XPBasic
Deze collectie is uitgevoerd in OPUS (55% 
polyester, 45% viscose) of EUROPA (100% 
lichte wol), met XP-brokaat.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren. 
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

  OPUS   EUROPA 
101-KC.6018 €   545   €   695
kazuifel met gewone halsafwerking
111-KF.6018 €   545   €   695 
dalmatiek met gewone halsafwerking 
114-KK.6018 € 1045  € 1175
koormantel, lengte 150 cm
120-KS.6018 €   175   €   225
priesterstola
121-KW.6018  €   175   €   225 
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

101-KC.6018 donkergroen 101-KC.6018 wit-goud-rood

    101-KC.6018 wit-goud  rood        paars  groen

101-KC.6018 donkergroen 101-KC.6018 wit-goud-rood

    101-KC.6018 wit-goud  rood        paars  groen wit-goud  rood        paars  groen wit-goud  rood        paars  groen wit-goud  rood        paars  groen wit-goud  rood        paars  groen wit-goud  rood        paars  groen wit-goud  rood        paars  groen

Klassieke collecties
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“Gotiek”
Deze kazuifels zijn gemaakt in bloemendamast met een authentiek “Grossé”-motief van het 
begin van de 19de eeuw. Beschikbaar in alle liturgische kleuren. 
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 125 cm; met kazuifelstola, boursa en kelkvelum; gevoerd.

kazuifel met gewone halsafwerking, boursa en kelkvelum       € 2795
boursa en kelkvelum        €   365
dalmatiek met gewone halsafwerking      € 2135
koormantel, lengte 150 cm         € 1765 

101-1900 wit 101-1901 wit-blauw 101-1900 goud

101-1906 rood 101-1905 groen 101-1907 paars

101-1900 goud101-1901 wit-blauw

101-1907 paars101-1905 groen101-1906 rood

101-1900 wit

Gotiek 
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115-6409

101-6409 groen 101-6409 rood 101-6410 paars         111-6410 paars

101-6409 wit-rood 111-6409 wit-rood 101-6409 wit-blauw

“Barok” 
In bloemendamast met banden in goudbrokaat met barok motief. 
Beschikbaar in alle liturgische kleuren. Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 125 cm; met 
kazuifelstola, boursa en kelkvelum; gevoerd.

101-6409, 101-6410 kazuifel met gewone halsafwerking, boursa en kelkvelum   € 1545
103-6409, 103-6410 boursa en kelkvelum      €   305
111-6409, 111-6410 dalmatiek met gewone halsafwerking     € 1415
114-6409, 114-6410 koormantel, lengte 150 cm      € 1935
115-6409, 115-6410 mijter       €   575
120-6409, 120-6410 priesterstola       €   315
121-6409, 121-6410 diakenstola       €   315
163-6409, 163-6410 schoudervelum      €   955

Barok

111-6410 paars101-6410 paars         101-6409 rood101-6409 groen
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101-0920 wit-rood111-0920 wit-rood114-0920 wit-rood wit-roodwit-roodwit-rood

Klassieke collecties
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101-0920 zwart

101-0920 groen 101-0920 rood 101-0920 wit-blauw

101-0920 paars 

Alpha Omega
Deze collectie is uitgevoerd in Tudor Rose damast, 
met galon en Alpha Omega medaillon. 
Beschikbaar in alle liturgische kleuren. 
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-0920     €   735
kazuifel met gewone halsafwerking
103-0920    €   245
boursa en kelkvelum
111-0920      €   735
dalmatiek met gewone halsafwerking
114-0920     €   875
koormantel, lengte 150 cm 
115-0920     €   475
mijter
120-0920    €   215
priesterstola 
121-0920    €   215
diakenstola
161-0920     €   325
lezenaarsdoek, 45 x 190 cm
153-0920     € 1135
baarkleed, 180 x 300 cm
154-0920     € 1225
baarkleed, 240 x 365 cm
163-0920     €   465
schoudervelum

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

rood wit-blauw

Klassieke collecties
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101-0181 wit-rood

Chi-Rho
Deze collectie is uitgevoerd in Tudor Rose damast 
met galon en Chi-Rho medaillon. 
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-0181    €   735
kazuifel met gewone halsafwerking
101-0182     €   635
kazuifel met gewone halsafwerking
103-0182    €   245
boursa en kelkvelum
111-0182      €   735
dalmatiek met gewone halsafwerking
114-0182     €   875
koormantel, lengte 150 cm 
115-0182     €   475
mijter
120-0182    €   215
priesterstola 
121-0182    €   215
diakenstola
161-0182     €   325
lezenaarsdoek, 45 x 190 cm
153-0182     € 1135
baarkleed, 180 x 300 cm
154-0182     € 1225
baarkleed, 240 x 365 cm
163-0182     €   465
schoudervelum

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

101-0181 rood101-0181 groen101-0182 paars

114-0182 donkerpaars 101-0181 donkerpaars

101-0182 paars 101-0181 groen 101-0181 rood 101-0181 wit-rood

114-0182 donkerpaars 101-0181 donkerpaars

Klassieke collecties
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JHS
Deze collectie is uitgevoerd in Tudor Rose damast 
met galon en JHS medaillon. 
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm;
met kazuifelstola. 

101-0930     €   735
kazuifel met gewone halsafwerking
103-0930    €   245
boursa en kelkvelum
111-0930      €   735
dalmatiek met gewone halsafwerking
114-0930     €   875
koormantel, lengte 150 cm 
115-0930     €   475
mijter
120-0930    €   215
priesterstola 
121-0930    €   215
diakenstola
161-0930     €   325
lezenaarsdoek, 45 x 190 cm
153-0930     € 1135
baarkleed, 180 x 300 cm
154-0930     € 1225
baarkleed, 240 x 365 cm
163-0930     €   465
schoudervelum

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

111-0930 wit-rood 114-0930 wit-rood

101-0930 paars 101-0930 wit-rood 101-0930 rood 101-0930 groen

111-0930 wit-rood

101-0930 paars 101-0930 wit-rood 101-0930 rood 101-0930 groen

114-0930 wit-rood

Klassieke collecties
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101-1320 wit

111-0914 wit

101-1323 rood

101-0914 wit

101-0633 groen101-1293 paars

101-0914 wit

Hertendamast
Deze collectie is uitgevoerd in een neogotische 
damast, met “Herten”-motief.
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola. 

101-0914    € 1015
kazuifel met gewone halsafwerking
101-0633    € 1365
kazuifel met gewone halsafwerking
en ‘Kruis’-monogram
101-1293    € 1365
kazuifel met gewone halsafwerking
en ‘IHS’-monogram
101-1320    € 1365
kazuifel met gewone halsafwerking 
en ‘Lam Gods’-monogram
101-1323    € 1365
kazuifel met gewone halsafwerking 
en ‘H. Geest’-monogram
103-0914    €   265
boursa en kelkvelum
111-0914    € 1245
dalmatiek met gewone halsafwerking
114-0914    € 1505
koormantel, lengte 150 cm
120-0914    €   275
priesterstola   
121-0914    €   275
diakenstola

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

101-1323 rood101-0633 groen 101-1323 101-1320 wit101-1293 paars

111-0914 wit

Klassieke collecties
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102-0152 groen 102-0152 paars102-0152 donkerpaars102-0152 rood

112-0152 wit 102-0152 wit

Chartres
Deze collectie is uitgevoerd in Chartres 
(100% polyester).
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-0152    €   405
kazuifel met gewone halsafwerking
102-0152    €   465
kazuifel met rolkraag
103-0152    €   135
boursa en kelkvelum
111-0152    €   405
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-0152    €   465
dalmatiek met rolkraag
114-0152    €   775
koormantel, lengte150 cm
115-0152    €   325
mijter
120-0152    €   175
priesterstola 
121-0152    €   175
diakenstola 
153-0152    €   775
baarkleed, 180 x 300 cm
154-0152    €   885
baarkleed, 240 x 365 cm
163-0152    €   465
schoudervelum

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   150

102-0152 donkerpaars 102-0152 paars102-0152 rood 102-0152 groen 102-0152

112-0152 wit 102-0152 wit

Klassieke collecties
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Nice
Uitgevoerd in een geweven stof 
(80% katoen, 18% polyester, 2% acetaat).
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-7014    €   388  
kazuifel met gewone halsafwerking
102-7014    €   388
kazuifel met rolkraag
111-7014    €   363
dalmatiek met gewone halsafwerking
111-7014    €   363
dalmatiek met rolkraag
114-7014     €   821
koormantel    
115-7014     €   237
mijter    

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   100

Voor meer modellen van Arte Houssard, 
raadpleeg zeker onze website: 
www.artehoussard.fr

102-7014 groen 102-7014 wit-blauw 102-7014 paars 102-7014 rood

112-7014 wit-rood 102-7014 wit-blauw
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Rouen
Uitgevoerd in een geweven stof 
(98% polyester, 2% acetaat).
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-7260    €   273
kazuifel met gewone halsafwerking
102-7260    €   273
kazuifel met rolkraag
111-7260    €   339
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-7260    €   339
dalmatiek met rolkraag

Honfleur
Uitgevoerd in een geweven stof 
(98% polyester, 2% acetaat).
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-7262    €   279
kazuifel met gewone halsafwerking
102-7262    €   279
kazuifel met rolkraag
111-7262    €   349
dalmatiek met gewone halsafwerking
112-7262    €   349
dalmatiek met rolkraag

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   100

102-7260 paars

102-7260 rood

102-7260 wit 102-7260 groen

102-7262 wit 102-7262 rood102-7262 paars 102-7262 groen
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Nantes
Uitgevoerd in een geweven stof  
(99% polyester, 1% goud metaal).
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-700239   €   626
kazuifel met gewone halsafwerking
102-700239   €   626
kazuifel met rolkraag

Montréal
Uitgevoerd in een geweven stof 
(47% zijde, 33% polyester, 20% acetaat).
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-7708    €   626 
kazuifel met gewone halsafwerking
102-7708    €   626 
kazuifel met rolkraag

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   100

102-700239 paars 102-700239 groen

102-700239 wit

102-700239 rood

102-7708 paars 102-7708 wit 102-7708 roze 102-7708 rood 102-7708 groen
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Avranches
Uitgevoerd in een geweven stof 
(66% polyester, 34% acetaat).
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-202249   €   299
kazuifel met gewone halsafwerking en rolkraag
102-202249   €   299
kazuifel met gewone halsafwerking en rolkraag
161-202249   €   148
lezenaarsdoek

Granville
Uitgevoerd in een geweven stof 
(63% polyester, 36% acetaat, 1% polyamide).
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.
Kazuifel: breedte 155 cm, lengte 135 cm; 
met kazuifelstola.

101-700151   €   313
kazuifel met gewone halsafwerking
102-700151   €   313
kazuifel met rolkraag 
153-700151   €   249
baarkleed, 162 x 300 cm

Voering voor kazuifel, 
dalmatiek of koormantel  €   100

102-202249 rood

102-202249 groen

102-202249 paars 102-202249 wit

102-700151 wit 102-700151 paars 102-700151 rood 102-700151 groen 102-700151 zwart
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Mijters
Mijters
115-6480    €   615
Mijter “Verona”
115-1920   € 3600
Mijter “Leuven”
115-7893    €   545
Mijter “All Saints”
115-8113   €   545
Mijter “Adam”
115-0152    €   325
Mijter “Chartres”
115-4126    €   665
Mijter “Baltimore”

Flexibele mijters
beschikbare maten
small: hoofdomtrek  55 tot 57 cm
medium: hoofdomtrek  57 tot 59 cm
large: hoofdomtrek  59 tot 61 cm
x-large: hoofdomtrek  + 61 cm

115-FLEX    €   355
Flexibele mijter zonder borduurwerk 
115-0605    €   395
Flexibele mijter met borduurwerk
115-1387    €   395
Flexibele mijter met borduurwerk
115-14172    €   395
Flexibele mijter met borduurwerk

115-6480 115-1920

115-7893 115-8113

115-0152 115-4126

115-1387 115-FLEX 115-0605

115-1920

115-14172

115-6480
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Koormantels en 
schoudervelums
Beschikbaar in alle liturgische kleuren. 

114-7893     € 1395 
koormantel “All Saints”, lengte150 cm
163-7893     €   775 
schoudervelum “All Saints”
114-8023     € 1175 
koormantel “Nazareth”, lengte 150 cm 
163-8023     €   675 
schoudervelum “Nazareth”
114-0152    €   775 
koormantel “Chartres”, lengte 150 cm
163-0152     €   465 
schoudervelum “Chartres”
114-2003     € 1455 
koormantel “Harmonie”, lengte 150 cm
163-2003     €   775 
schoudervelum “Harmonie”
114-0600    €   875 
koormantel “Chelsea”, lengte 150 cm
163-0600    €   565 
schoudervelum “Chelsea”
114-0528     € 1565 
koormantel “Seta”, lengte 150 cm
163-0528     €   845 
schoudervelum “Seta”

Voering voor koormantel  €   150

Koormantels en schoudervelums

114-7893 All Saints goud 163-8023 Nazareth wit-goud

114-0152 Chartres wit 114-2003 Harmonie114-0600 Chelsea wit 114-0528 Seta wit

114-8023 Nazareth wit-goud114-7893 All Saints goud 163-8023 Nazareth Nazareth wit-goud 114-8023 Nazareth 

114-0152 Chartres wit 114-0600 Chelsea wit 114-2003 Harmonie 114-0528 Seta wit



50

Diakenstola’s

121-0311 121-4910 121-8018 121-0152121-0142

121-8010 121-SW.783 121-1002 121-1215 121-0685

121-4126/84 121-8010 121-0914 121-0230 121-0683

121-8023 121-8010

121-SW.783 121-1002 121-1215121-1002 121-1215121-1215 121-0685121-0685121-8010 121-SW.783121-SW.783

121-4910 121-8018 121-8023121-8023121-8023 121-0142121-0311 121-4910121-4910 121-0152 121-8010

Diakenstola’s
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.

121-8010   €   175
diakenstola “Elias”
121-SW.783  €   545
diakenstola “Nieuw Leven”
121-1002   €   255
diakenstola in Opus  
121-1215   €   325
diakenstola “Damiaan multicolor” 
121-0685   €   150
diakenstola “Damiaan” 
121-4126/84   €   325
diakenstola “Baltimore” 
121-0914   €   275
diakenstola “Hertendamast” 
121-0230   €   255
diakenstola in Opus
121-0683   €   255
diakenstola in Opus
121-0311   €   265 
diakenstola “Florence”
121-4910   €   225 
diakenstola “Venezia”
121-8018    €   175 
diakenstola “Astrid”
121-8023   €   235 
diakenstola “Nazareth”
121-0142   €   325
diakenstola “Vincent”
121-0152    €   175 
diakenstola “Chartres” 
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120-0311 120-8023 120-1290

120-6319 120-0131120-0528

120-0600 120-4126/84 120-SS.4996 120-0968

120-8113120-SS.496 120-1289

120-4126/84 120-4243

Priesterstola’s

120-8911

120-8113

120-4243 120-0528 120-6319 120-0131120-4126/84

120-8113 120-1289 120-0311 120-8023120-0311120-SS.496 120-1290120-1290 120-8911

Priesterstola’s
Beschikbaar in alle liturgische kleuren.

120-4126/84   €   325 
priesterstola “Baltimore”
120-4243   €   325 
priesterstola “Antonius” 
120-0528    €   395 
priesterstola “Seta”
120-6319    €   385 
priesterstola “Doopsel”
120-0131   €   325 
priesterstola “Lelie”
120-8113   €   235 
priesterstola “Adam”
120-0600   €   215 
priesterstola “Chelsea”
120-SS.4996   €   375 
priesterstola “Utrecht”
120-0968    €   255 
priesterstola “Abel”
120-SS.496   €   385 
priesterstola “Renaissance”
120-1289   €   295
priesterstola “Philippus”
120-0311   €   265 
priesterstola “Florence”
120-8023   €   235 
priesterstola “Nazareth”
120-1290    €   455 
priesterstola “Philippus”
120-8911    €   325 
priesterstola “Daniel”
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Snit 20
Kovelvorm; met diepe 
kap achteraan en rolkraag 
vooraan; gesloten 
wijd model met brede 
mouwen; om over het 
hoofd aan te trekken.

Snit 25 Dora

Snit 27 Emiel
Snit 25
Gesloten wijd model 
met brede mouwen; met 
rolkraag en ritssluiting op 
de schouder; om over het 
hoofd aan te trekken. 

Alben

 Snit 28 Dora

Om te bestellen gelieve de snit 
en de lengte A-B op te geven, 
gemeten op rug van onder de kraag 
tot onderaan de albe, alsook de 
borstomtrek. (small, medium, large 
of X-large)

Kovelvorm; met diepe 
kap achteraan en rolkraag 

wijd model met brede 
mouwen; om over het 
hoofd aan te trekken.

Snit 27
Gesloten wijd model met brede 
mouwen; met grote rolkraag vooraan en 
schijnkap achteraan; om over het hoofd 
aan te trekken.

Snit 28
Gesloten wijd model met brede ingezette 
mouwen; met grote rolkraag vooraan 
en schijnkap achteraan; met 2 plooien 
vooraan en achteraan; om over het hoofd 
aan te trekken.

Michael:  € 205 Vlaskleurig weefsel in 64% polyester, 30% viscose en 6% vlas.

Ludgerus: € 205 Wit weefsel in 60% polyester en 40% viscose.

Colombus: € 205 Crème weefsel in 67% polyester en 33% viscose.

Dora: € 255 Wit en crème weefsel in 67% polyester en 33% viscose.

Emiel: € 295 Wit en beige weefsel in 67% polyester en 33% viscose.
Sixtus: € 355 Crème weefsel in 67% trevira en 33% viscose.

De stoffen zijn wasbaar op 40°C.
Snit 20 Dora

Lengte Heren Borstomtrek

AB 95 105 115 125

140, 145, 150, 155, 160, 165 S M L XL

Lengte Dames Borstomtrek
AB 80-95 95-105 105-115 115-125

130, 135, 140, 145, 150 S M L XL
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Snit 10
Mantelvorm; halsopening met vaste amict; sluiting met 2 knopen 
bovenaan; twee plooien voor- en achteraan; zijsplitten naar broekzak.

Snit 78
Gesloten wijd model met ingezette mouwen. Rolkraag uitlopend in 
punt achteraan en ritssluiting op de linkerschouder.

Snit 75
Gesloten wijd model met ingezette mouwen. Rolkraag en ritssluiting 
op de linkerschouder.

Snit 1014
Gesloten wijd model met ingezette mouwen. Rolkraag en ritssluiting 
op de linkerschouder. Met ingezette kanten boord onderaan en aan de 
mouwen.

Snit 10 Michael Snit 10 Nazareth

Alben

Snit 10 Damascus Snit 78 Luno

Snit 1014 Tergal   Snit 75 Luno

Luno: € 99 Wit weefsel in 100% polyester.

Tergal: € 134 Wit, crème en beige weefsel in 100% polyester.

Damascus: € 395 Wit weefsel in 70% wol en 30% polyester.

Nazareth: € 505 Crème weefsel in 70% wol, 25% polyester en 
5% zijde.

De stoffen zijn wasbaar op 40°C, behalve Nazareth en Damascus die 
droog moeten gereinigd worden.
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Misdienaarspijen

Snit 40
Mantelvorm; met vals kapje; rits tot halverwege; raglanmouwen; geen plooien.
Snit 46
Mantelvorm; met vals kapje; rits tot halverwege; ingezette mouwen; met ingestreken plooien. 
Snit 38
Mantelvorm; met vals kapje; rits tot beneden achter omslag; ingezettte mouwen; twee zijplooien.

Snit 40 Michael  Snit 46 Michael Snit 38 Michael

Detail van de kraag.  

Ruglengte tot 1,20 m Ruglengte van 1,25 m tot 1,40 m Ruglengte van 1,45 m +
Michael Ludgerus Dora Michael Ludgerus Dora Michael Ludgerus Dora

Snit 40 per stuk € 140 € 140 € 160 € 160 € 160 € 180 € 180 € 180 € 200
Snit 38, 46 per stuk € 155 € 155 € 175 € 175 € 175 € 195 € 195 € 195 € 215

 Snit 27 per stuk € 195 € 195 € 215 € 215 € 215 € 235 € 235 € 235 € 255
Bij elke pij wordt één misdienaarskoord in katoen bijgeleverd (kleur naar keuze). Hoeveelheidskortingen vanaf 5 stuks. 

Beschrijving sto� en pagina 52.

Snit 27 Dora

Snit 38 Ludgerus

322-0011  € 2,60
Kruis in hout, vernist. Lengte 10 cm 
322-0511  € 9,55
Kruis in olijfhout, massief. Lengte 10 cm
322-0013  € 2,58
Kruis in hout, vernist. Lengte 10 cm
322-6411  € 9,30
Kruis in palissander hout met verguld 
kruisje in het midden. Lengte 10 cm

322-0011 322-0511

322-0013 322-6411

Snit 27
Gesloten wijd model met 
brede mouwen; grote 
rolkraag vooraan en schijnkap 
achteraan; om over het hoofd 
aan te trekken.

133-0721 € 9
Koorden in katoen, 
lengte 2,05 m
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Snit 712
Gesloten model, met 
rolkraag, uitlopend in punt 
achteraan, ritssluiting op 
schouder en brede mouwen.

133-8646/1  € 16,40 
Koorden in rayonne 
Lengte 2,50 m

Misdienaarspijen

Matheo
Zeer praktisch model 
zonder plooien, met 
flexibel kapje, met 
lange rits vooraan.
Dit model wordt 
gedragen met een 
koord.
De onderkant van de 
mouwen is versierd met 
een valse plooi.

Snit 7122
Gesloten model met rolkraag, 
uitlopend in punt achteraan, 
ritssluiting op schouder en 
smalle mouwen.

Snit 7122 Detail van de kraag.  

Ruglengte tot 1,35m Ruglengte van 1,40 tot 1,55 m
LUNO, enkel wit Tergal wit, crème, ivoor LUNO, enkel wit Tergal wit, crème, ivoor

Snit Matheo per stuk € 72 € 86 € 75 € 89
Snit 7122 per stuk € 87 € 100 € 89 € 107
Snit 712 per stuk € 89 € 102 € 91 € 108

Snit Marie per stuk € 72 € 86 € 78 € 92
Hoeveelheidskortingen vanaf 5 stuks. Beschrijving sto� en pagina 53.

Snit Marie
Model voor meisjes.  Met 
rechte kraag, ritssluiting op de 
rug en 2 plooien vooraan. Dit 
model wordt met een koord 
gedragen.



56

Lekenstola, beschikbaar in alle liturgische kleuren
122-0605    € 195
Lekenstola Benedictus
123-0605    € 245
Lekenstola Benedictus, dubbelzijdig 
122-80101    € 199
Lekenstola Elias
122-80102    € 199
Lekenstola Elias    
122-1215    € 275
Lekenstola Damiaan, multicolor 
122-1261   € 235
Lekenstola Damiaan
123-1261    € 275
Lekenstola Damiaan, dubbelzijdig 

Lekengewaden en stola’s

122-0605  paars         rood   wit             groen

122-1261 paars 122-1215 multicolor

122-80102 paars122-80101 groen

Lekengewaad snit 27 in stof Dora
Gesloten wijd model met brede mouwen; met 
grote rolkraag vooraan en schijnkap achteraan; 
om over het hoofd aan te trekken.

Snit 27, 100, 110
Colombus € 205
Dora  € 255
Sixtus  € 355

Lekengewaad snit 110 in stof Colombus
Open model met vals kapje. Lange rits 
vooraan. Plat stuk en twee plooien voor 
en achteraan. Ingezette mouwen en twee 
zaksplitten.

Snit 110, 100, 27
Colombus € 205 
Dora  € 255
Sixtus  € 355

Lekengewaad snit 100 in stof Sixtus
Gesloten model met opstaande kraag en 

raglanmouwen. Met twee zaksplitten. 

Gedrapeerde lekenstola uitlopend in punt 
vooraan of op zijkant.

Lengte Heren Borstomtrek

AB 95 105 115 125

140, 145, 150, 
155, 160, 165 S M L XL

Lengte Dames Borstomtrek
AB 80-95 95-105 105-115 115-125

130, 135, 140, 
145, 150 S M L XL

Om te bestellen gelieve de snit 
en de lengte A-B op te geven, 
gemeten op rug van onder de kraag 
tot onderaan de albe, alsook de 
borstomtrek. (small, medium, large 
of X-large)
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Klassieke soutanes
Deze soutanes worden gemaakt op de klassieke manier met knopen en romeinse ceintuur, afgeboord 
met zwart, paars of rood.

118-22078   € 499
Zomersoutane gemaakt in een mooie lichte stof (mengeling van wol en polyester), niet gevoerd.
118-0235   € 529
Zomersoutane gemaakt in 100% lichte wol, niet gevoerd.
118-5456   € 534
Soutane voor het tussenseizoen gemaakt in een mooie zwaardere stof (mengeling van wol en polyester), 
met voering tot halverwege.
118-88100   € 595
Soutane gemaakt in pure Italiaanse wol, met voering tot halverwege.
118-0400   € 634
Wintersoutane gemaakt in een mooie zware stof (mengeling van wol en polyester), volledig gevoerd.
118-RR13   € 79
Zwarte ceintuur voor soutane. Breedte 13 cm. 
118-RR13/F   € 95
Zwarte ceintuur voor soutane. Breedte 13 cm. Met aan de uiteinden zwarte franjes met lengte 27 cm.
Supplement voor afboording met paars of rood € 65
Standaardmaten (zie tabel).
Voor volledig op maat afgewerkte soutanes, vraag naar onze maattabel. (Zie contactgegevens p. 2)

MAAT 145 
small

150 
small

150 
medium

155 
medium

155 
large

halsomtrek 42 43 44 45 46

rugbreedte 48 49 50 51 52

borstomtrek 110 114 118 122 126

lendenomtrek 102 106 110 114 118

lengte rug-lenden 47,5 48 49 49,5 50

totale lengte  145 150 150 155 155

mouwlengte 65 66 67 68 69

Priesterhemden
Standaardmaten : 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-
47-48
Voor grotere maten wordt een meerprijs van 10 % 
aangerekend.

117-940/BP    € 34
priesterhemd model clergy (55% katoen-45% 
polyester)
Beschikbaar in de volgende kleuren: zwart, lichtgrijs 
en wit.
117-100/BP    € 46 
Priesterhemd model clergy (100% katoen)
Beschikbaar in de volgende kleuren: antraciet en 
lichtgrijs.
117-BP/PO   € 39
Priesterhemd model romeinse col 
(55% katoen-45% polyester)
Enkel beschikbaar in zwart.
117-BLS    € 54,50
Priesterhemd “AG PREMIUM” model clergy 
(65% katoen-35% polyester)
Dit hemd onderscheidt zich van andere door 
zijn ruime snit, zijn uitstekende kwaliteit, 
kreukbestendigheid en kleurechtheid.
Ook beschikbaar met korte mouwen (art. 117-BSS) 
en met extra lange mouwen (art.117-BLX)
Enkel beschikbaar in zwart.

117-BP/BO     € 39
Priesterhemd

117-BLS € 54,50
Priesterhemd

117-940/BP € 34
Priesterhemd

117-100/BP € 46
Priesterhemd

Soutanes en priesterhemden
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Altaardwalen

Quadri: Beige weefsel. (50% viscose, 40% 
polyester, 10% vlas) Wasbaar 40°C. 
Totale diepte tot 140 cm (zonder naad) 
€ 57,50/m afgewerkt 

Nazareth: Ecru en beige weefsel. 
(70% wol, 30% polyester) Droogreiniging. 
Totale diepte tot 150 cm (zonder naad) 
€ 130,00/m afgewerkt

Jericho: Ecru weefsel. (67% katoen, 33% 
polyester) Wasbaar 40°C. 
Totale diepte tot 140 cm (zonder naad) 
€ 75,00/m afgewerkt

Croce: Ecru weefsel. 
(60% wol, 40% polyester) Wasbaar 40°C. 
Totale diepte tot 140 cm (zonder naad) 
€ 69,00/m afgewerkt

Kana: Ecru weefsel. (60% katoen,
40% polyester) Wasbaar 40°C. 
Totale diepte tot 140 cm (zonder naad) 
€ 69,00/m afgewerkt

Vino: Ecru weefsel. (60% katoen, 
40% polyester) Wasbaar 40°C.
Totale diepte tot 140 cm (zonder naad) 
€ 69,00/m afgewerkt 

Altaardwalen:  
Belangrijke informatie: bij bestelling de volgende gegevens vermelden:
1. Type 1, 2 of 3, zie illustraties hieronder.
2. Maat van de afgewerkte dwaal volgens het gekozen type dwaal (1, 2 of 3)      

A= lengte van het altaarblad   B= diepte van het altaarblad   C= afhangende zijkanten   D= afhang vooraan en achteraan 
3. Stof en meterprijs van de afgewerkte dwaal.

Type 1
Bedekt enkel het altaarblad
Totale lengte = A
Totale diepte = B

Type 2
Bedekt het altaarblad, met afhangende 
zijkanten.
Totale lengte = A + 2xC
Totale diepte = B

Type 3
Bedekt het altaarblad, met afgeronde hoeken, 
afhangende voor -, zij- en achterkanten.
Totale lengte = A + 2xC
Totale diepte = B + 2xD

Alle altaardwalen zijn afgewerkt met een zoom van 5 cm in de lengte en 10 cm in de breedte. Prijzen op aanvraag voor: altaardwalen 
met een diepte die groter is dan de opgegeven diepte van het weefsel en altaardwalen van een ander type.

Babylon: Beige weefsel. (40% wol, 40% 
polyester, 20% viscose) Wasbaar 40°C. 
Totale diepte tot 140 cm (zonder naad) 
€ 65,00/m afgewerkt

Jerusalem: Wit weefsel. 
(100% damast-linnen) Wasbaar 40°C. 
Totale diepte tot 150 cm (zonder naad) 
€ 99,50/m afgewerkt

ecru

 Ecru en beige weefsel.  Ecru en beige weefsel. 

Kevelaer: Ecru, wit-grijs en goud weefsel. 
(70% wol, 30% polyester) Droogreiniging. 
Totale diepte tot 150 cm (zonder naad) 
€ 150,00/m afgewerkt

Type 2

A A

BB
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B
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BB
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A
B
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Type 1

A A
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C D
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beige
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7100 geweven6700 geweven

6900 geweven

7160 borduurwerk wit 7160 borduurwerk grijs

7666 borduurwerk grijs7676 borduurwerk wit

7300 geweven 7660 geweven

7200 geweven

7160 borduurwerk goud

7666 borduurwerk goud

De geborduurde motieven zijn beschikbaar in wit, goud en grijs.

Altaarlinnen

6700 geweven

7676 borduurwerk wit

Palla (19 x 19 cm) Kelkdoekje (50 x 30 cm) Corporale (50 x 50 cm) Vingerdoekje zonder motief (50 x 30 cm) Complete set

6900 € 30,00 € 20,00 € 25,00 € 20,00 € 90,00

7100 € 30,00 € 20,00 € 25,00 € 20,00 € 90,00

7200 € 30,00 € 20,00 € 25,00 € 20,00 € 90,00

7300 € 30,00 € 20,00 € 25,00 € 20,00 € 90,00

6700 € 30,00 € 20,00 € 25,00 € 20,00 € 90,00

7660 € 30,00 € 20,00 € 25,00 € 20,00 € 90,00

7160 € 60,00 € 30,00 € 40,00 € 20,00 € 145,00

7666 € 60,00 € 30,00 € 40,00 € 20,00 € 145,00

7676 € 60,00 € 30,00 € 40,00 € 20,00 € 145,00
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Wandtapijten en vaandels
We ontwerpen voor elke liturgische ruimte aangepaste wandtapijten en vaandels, die het resultaat zijn van uw 
ideeën en onze creaties. Ons rijk archief ontwerpen biedt een uitgebreide keuze uit de bijbelse en liturgische 
themata. U kunt ook bij ons terecht voor het ontwerpen en vervaardigen van uw verenigingsbanieren. 

Wandtapijten en vaandels

411-1360  € 1295
Wandtapijt “Verrijzenis”, 
afm. : 165 x 125 cm

411-1296 € 1895
Wandtapijt “Kerstmis”, 
afm. : 200 x 105 cm

411-1107   € 1795
Wandtapijt “Doopsel”, 
afm. : 200 x 120 cm

Reproductie van een neogotisch mariaal vaandel met integratie 
van een origineel handgeborduurd antiek medaillon.

Vaandel van de Faïencerie de Nimy
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162-0628  € 175
Boekenkaft in stof met 
reproductie-ikoon 
afm. : 36 x 26 x 5 cm

162-0554-H € 825
Boekenkaft met 
handgeschilderde ikoon 
afm. : 40 x 31 x 5 cm

162-0554,  € 495
Boekenkaft met 
reproductie-ikoon 
afm. : 40 x 31 x 5 cm

313-1011 € 19
Kapstok, breedte 59 cm

165-1257  € 16,50
Reishoes, afm. : 165 x 70 cm

Boekenkaften en andere

162-8000  € 2435
Boekenkaft in koper 
afm. : 34,5 x 25,5 x 7,5 cm

Ombrellino van de Basiliek van 
Onze-Lieve-Vrouw van 
Mount Carmel, Youngstown, Ohio.

Vaandel Madonna van Kevelaer

Graag begeleiden wij u bij het ontwerpen van 
wandtapijten en het uitvoeren van andere 
projecten zoals ombrellino’s. Prijzen op aanvraag.
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Kelken, patenen en cibories

202-614E   € 2900
Pateen Ø 15,5 cm, 
koper met email, 
verguld

202-614E   € 2900

201-614E   € 3400
Kelk h. 17,5 cm, 
koper met email, 
verguld

201-0805  € 3400
Kelk h. 17 cm, 
koper met email, 
verguld

202-0805  € 2900
Pateen Ø 14 cm, koper 
met email, verguld

211-0805  € 3975
Ciborie h. 17 cm, 
koper met email, 
verguld

201-5005   € 715
Kelk h. 15 cm en Ø 11 cm, in 
verzilverd koper met vergulde 
binnenkuip

202-5007   € 535
Pateen h. 14 cm en Ø 14 cm, 
in verzilverd koper met vergulde 
binnenkuip

201-2386    € 595
Kelk h. 19 cm en Ø 10 cm, in 
verguld koper met bronzen voet

202-0440   € 175
Stapelbare pateen 
Ø 15,5 cm, 
koper verguld

202-2387    € 295
Pateen h. 9 cm 
en Ø 16 cm, in 
verguld koper met 
bronzen voet

211-0440   € 245
Stapelbare pateen met 
deksel Ø 15,5 cm, 
koper verguld

211-2385    € 675
Ciborie h. 18 cm en Ø 12 cm, in 
verguld koper met bronzen voet

211-2387    € 475
Ciborie h. 9 cm en 
Ø 16 cm, in verguld 
koper met bronzen voet

202-0756   € 845
Pateen Ø 24 cm, in verzilverd koper met vergulde binnenkuip

211-0440 SET   € 595
Stapelbare patenen met 
deksel Ø 15,5 cm, koper 
verguld



63

211-5056    € 375
Ciborie h. 18 cm 
en Ø 11,5 cm, in 
inox met vergulde 
binnenkuip

201-5055   € 275
Kelk h. 16 cm en 
Ø 10 cm, in inox met 
vergulde binnenkuip

202-5057   € 185
Pateen h. 7 cm en 
Ø 16 cm, in inox met 
vergulde binnenkuip

201-5055D  € 325
Kelk h. 16 cm en 
Ø 10 cm, in verguld 
inox

202-5057D  € 195
Pateen h. 7 cm en 
Ø 17 cm, in verguld 
inox

202-2466   € 195
Pateen Ø 16 cm, in 
verguld koper

211-2466   € 350
Ciborie Ø 16 cm, 
in verguld koper

211-5056D    € 395
Ciborie h. 18 cm en 
Ø 11,5 cm, in verguld inox

201-5365  € 275
Kelk h. 18 cm en Ø 11 cm, in 
inox met vergulde binnenkuip

202-5367  € 199
Pateen h. 10 cm en 
Ø 16 cm, in inox met 
vergulde binnenkuip

211-5366  € 314
Ciborie h.19 cm en Ø 12 cm, in 
inox met vergulde binnenkuip

211-5211  € 588
Ciborie h. 21,50 cm en 
Ø 12 cm, in verzilverd 
koper met vergulde 
binnenkuip

202-5212  € 357
Pateen h. 10 cm 
en Ø 17 cm, in 
verzilverd koper met 
vergulde binnenkuip

201-5210  € 507
Kelk h. 21,50 cm 
en Ø 12,50 cm, in 
verzilverd koper met 
vergulde binnenkuip 

Kelken, patenen en cibories

202-5362  € 367
Pateen h. 10 cm en Ø 16 cm, 
in verzilverd koper met vergulde 
binnenkuip

201-5360  € 548
Kelk h. 18 cm en Ø 10 cm, in 
verzilverd koper met vergulde 
binnenkuip

211-5176  € 409
Ciborie h. 18 cm en 
Ø 13 cm, in verguld 
koper

201-5175  € 341
Kelk h. 19 cm 
en Ø 10 cm, in 
verguld koper

202-5177  € 297
Pateen h. 11 cm 
en Ø 15 cm, in 
verguld koper
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Monstransen en kannetjes

213-3046     € 290
Monstrans h. 14 cm, 
in verzilverd brons

213-3058     € 165
Monstrans h. 12 cm, 
in verguld koper    

213-3136     € 380
Monstrans h. 23,5 cm, 
in verguld brons

213-3079     € 330
Monstrans h. 16 cm, in 
verguld brons

242-2661     € 515
Doopkan met schaal in 
vernikkeld metaal
h. kan 19 cm, Ø schaal 25 cm.

241-5502     € 265
Kannetjes met los deksel en 
schaaltje in verguld inox
h. 8,5 cm, lengte schaaltje  23 cm

241-5501     € 245
Kannetjes met los deksel en 
schaaltje in inox
h. 8,5 cm, lengte schaaltje 23 cm

241-0285     € 215
Kannetjes in glas en 
schaaltje in verguld koper
h. 9 cm, lengte schaaltje 
20 cm

241-0286     € 185
Kannetjes in glas en 
schaaltje in vernikkeld 
metaal
h. 9 cm, lengte schaaltje 
20 cm

241-0298     € 135
Kannetjes en schaaltje in 
vernikkeld metaal, h. 6 cm, 
lengte schaaltje 20 cm

213-0537     € 355
Monstrans h. 15 cm in 
verzilverd brons

241-0506   € 30,62
Kannetjes in glas met 
verguld deksel, h. 9 cm.
Schaaltje in glas, 
l. 18 cm

241-0523   € 71
Kannetjes in glas 
met verguld deksel 
h. 9 cm. Schaaltje in 
verguld metaal,
l. 23 cm

241-0006   € 24,95
Kannetjes in glas, 
h. 8 cm
l. schaaltje 14 cm

241-0508   € 24,70
Kannetjes in glas met 
verguld deksel, 
h. 7 cm
l. schaaltje 18 cm

213-5504    € 775
Monstrans h. 42 cm, in 
verguld koper met email.

213-5505   € 262
Monstrans h. 19 cm, in ver-
guld koper.

213-5506   € 355
Monstrans h. 20 cm, 
in verguld koper.

242-AQUA    € 543
Doopkan met schaal in gehamerd, 
verzilverd koper. 
h. kan 22 cm, Ø schaal 43 cm.

Kannetjes in glas met 
verguld deksel, h. 9 cm.
Schaaltje in glas, 

Kannetjes in glas met 

241-0508   € 24,70
Kannetjes in glas met 
verguld deksel, 
h. 7 cm
l. schaaltje 18 cm

Kannetjes in glas met 
verguld deksel, h. 9 cm.
Schaaltje in glas, 

241-0006   € 24,95
Kannetjes in glas, 

l. schaaltje 14 cm

241-0508   € 24,70
Kannetjes in glas met 
verguld deksel, 

l. schaaltje 18 cm

241-0006   € 24,95
Kannetjes in glas, 

l. schaaltje 14 cm

241-0508   € 24,70
Kannetjes in glas met 
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Miskoffers, pyxissen en H. Olieampullen

233-0170   € 285
Doopset

221-0913   € 325
Miskoffer, 30 x 25 x 9 cm

233-4066   € 165
Etui voor het Sacrament van 
de ziekenzalving

221-0133   € 375
Miskoffer, 33 x 25 x 15 cm

232-2418   € 155
Pyxis koper verguld 
Ø 9 cm h. 6 cm

232-0133   € 65
Pyxis koper verguld 
Ø 8 cm h. 2,5 cm

232-0132   € 55
Pyxis koper verguld 
Ø 8 cm h. 2 cm

232-0823   € 25
Pyxis koper verguld 
Ø 5 cm

231-16024   € 275
H. Olieampul in 
koper, h. 8 cm

231-0961   € 39
H. Olieampul in 
vernikkeld metaal, h. 3 cm

231-0407   € 345
H. Olieampul in tin, 
h. 10 cm

231-0471   € 75
Koffertje voor 
H. Olieampul

231-2827CHR/CAT/INF   € 195
H. Olieampul in verguld koper, 
h. 11 cm

231-299910   € 39
Leeg koffertje voor 
H. Olieampul 

231-2827   € 630
Complete koffer met 
H. Olieampullen CHR/CAT/INF

231-3059   € 790
Complete koffer met 
H. Olieampullen CHR/CAT/INF
231-3059CHR/CAT/INF € 235
H. Olieampul in verguld koper, h. 15 cm

233-0933   € 82
Etui voor het Sacrament van de 
ziekenzalving, 8 x 17 x 3 cm

233-0084   € 433
Miskoffer, 40 x 36 x 5 cm
233-0084   € 433
Miskoffer, 40 x 36 x 5 cm
233-0084   € 433
Miskoffer, 40 x 36 x 5 cm
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Kruisen
322-143341   € 25
Bronzen 
huwelijkskruis 
h. 8 cm

322-13926   € 39
Bronzen kruis 
h. 10 cm

322-14045  € 11
Bronzen kruis 
h. 10 cm

322-0828   € 24,5
Bronzen kruis 
h. 13 cm

322-13811   € 35
Bronzen kruis 
h. 16 cm

322-016   € 325
Byzantijns iconenkruis 
in gebronzeerd koper 
h. 37 cm

322-14062   € 145
Bronzen kruis 
h. 27 cm

322-31035 € 695
Bronzen kruis “San Zeno” 
h. 35 cm

322-14343   € 105
Bronzen kruis 
h. 26 cm

322-1387 € 611
Christus in gepolychromeerd 
dolomiet, kruis in vernist 
hout. Kruis 100 x 56 cm, 
Christus h. 50 cm

322-1386 € 551
Christus in 
gepolychromeerd dolomiet.
Kruis 57 x 36 cm, Christus 
h. 32 cm

322-CG45 € 183
Kruis in hout, Christus in 
koper brons gepatineerd, 
45 x 32 cm

66

322-31035 € 695

324-31035 € 1195
Bronzen processiekruis 
“San Zeno” totale 
h. 200 cm inclusief houten 
stok en bronzen voet
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331-0028 H   € 2959
Kruisweg in brons (14 staties) 
zonder hout, h. 30 cm
331-0028 H   € 4090
Kruisweg in brons op houten 
panelen, h. 42 x 30 cm

351-3701   € 1195
Tabernakel in eik met bronzen kruis
h. 27 x 27 x 27 cm

351-0804  € 5995
Tabernakel in brons
h. 50 x 25 x 25 cm

351-5531 € 1562
Tabernakel in kunstvezel, afgewerkt in 
bronskleur met vergulde binnenkant.
h. 29 x 34,5 x 24 cm 

Tabernakels en kruiswegen

351-5572   € 2399
Tabernakel in kunstvezel, 
zilverkleur.
h. 40 x 30 x 30 cm

351-5565   € 1543
Tabernakel “Laatste Avondmaal”, 
structuur in kunstvezel, deur in 
verguld koper.
h. 26,5 x 25 x 26 cm

351-7550 € 2213
Tabernakel in messing, 
bronzen deur met “PX”. 
Binnenkant bekleed met witte 
moiré. 
h. 23 x 22 x 18 cm

331-2800 B   € 705
Kruisweg (14 staties) met 
bronzen cijfers op massief houten 
kruis, 12 x 12 cm

331-0026   € 3436
Kruisweg (14 staties) in 
massief brons, 13 x 13 cm, 
op massief hout, 28 x 28 cm

Detail van 
een statie 
van de 
kruisweg
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Kandelaars, kruisen en lezenaars in smeedijzer

261-0246   € 149
Kandelaar, 
h. 100 cm

324-0264   € 504
Processiekruis op 
voet, h. 210 cm
Met bronzen 
Christus, h. 22 cm

261-1258   € 159
Kandelaar, 
h. 100 cm

324-1258   € 517
Processiekruis op 
voet, h. 210 cm
Met bronzen 
Christus h. 22 cm

302-1258   € 369
Regelbare lezenaar, 
h. 90-120 cm
Houten blad 48 x 35 cm

324-0209   € 189
Processiekruis, 
h. 210 cm

261-0209   € 115
Kandelaar, 
h. 100 cm

302-0209   € 291
Regelbare lezenaar, 
h. 90 tot 120 cm
Houten blad 48 x 35 cm

324-0642   € 517
Processiekruis  op 
voet, h. 210 cm
Met bronzen 
Christus, h. 22 cm

261-0642   € 115
Kandelaar, 
h. 100 cm

261-0031   € 89
Kandelaar, 
h. 100 cm

261-0686   € 149
Kandelaar op 
voet, h. 100 cm

322-0220D  € 313
Christus brons 
h. 22 cm
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Kandelaars in zandgegoten koper
261-0130    € 3275
h. 130 cm
261-0108    € 2625
h. 108 cm
261-0070    € 1285
h. 70 cm
261-0055    €  895
h. 55 cm
261-0036    €  675
h. 36 cm
261-0026    €  575
h. 26 cm

261-146041   € 785
Bronzen kandelaar 
h. 100 cm

261-11305   € 1250
Bronzen kandelaar 
h. 124 cm

261-11304   € 2750
Bronzen kandelaar 
h. 126 cm

Kandelaars in zandgegoten koper
261-0130    € 3275

261-0108    € 2625

261-0070    € 1285

261-0055    €  895

261-0036    €  675

261-0026    €  575

Kandelaars in zandgegoten koper
261-0130    € 3275
h. 130 cm
261-0108    € 2625
h. 108 cm
261-0070    € 1285
h. 70 cm
261-0055    €  895
h. 55 cm
261-0036    €  675
h. 36 cm
261-0026    €  575
h. 26 cm

302-11304   € 2450
Lezenaar in brons 
h. 125 cm

302-146041   € 1795
Lezenaar in brons
h. 120 cm

Kandelaars en lezenaars

302-2721   € 4195
Arendlezenaar in 
zandgegoten koper 
h. 140 cm

302-2725   € 2325
Lezenaar in zandgegoten 
koper h. 125 cm

261-0130

261-0108

261-0070

261-0055
261-0036

261-0026
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302-0161 € 635
Regelbare lezenaar in 
koper, h. 90 tot 120 cm. 
Blad 45 x 35 cm

302-0162 € 855
Regelbare lezenaar in 
koper, h. 90 tot 120 cm. 
Blad 45 x 35 cm

302-992  € 758
Regelbare lezenaar in massieve 
beuk, h. 1,05 tot 1,19 m.  
Opties en supplementen:
1- tablet voor ikoon € 168
2- tablet voor boek € 89

Lezenaars en doopvonten

245-2005 € 925
Doopvont in koper Ø 40 cm

304-0370 € 795
Zuil voor doopvont in eik 
massief, h. 90 cm

304-0700 € 740 
Zuil in beuk fineerhout met 
massieve sokkel, h. 90 cm

304-0992B € 412
Zuil in massieve beuk, h. 88 cm

245-0700 € 367
Doopvont in inox Ø 45 cm
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341-1564 € 2230
O.L. Vrouw h. 77 cm
341-1564 € 2230
O.L. Vrouw h. 77 cm
341-1564 € 2230

341-1560 € 4495
H. Familie in 
gepolychromeerd dolomiet
341-1563 € 150
Kindje Jezus h. 25 cm
341-1565 € 2075
St.-Jozef h. 104 cm
341-1564 € 2230
O.L. Vrouw h. 77 cm

341-1300 € 1631
Kerstgroep in dolomiet (grootste figuur h. 40 cm)
Deze kerstkribbe bevat 10 figuren en een wiegje in hout.
De figuren zijn ook apart verkrijgbaar. Prijs op aanvraag 
of raadpleeg onze website.

341-1950   
Kerstgroep handgeschilderd, 
in glasvezel
341-1950-75   € 2475
H. Familie h. 75 cm
341-1950-90   € 3475
H. Familie h. 90 cm
341-1950-120   € 4875
H. Familie h. 120 cm

De andere figuren en 
dieren van de kerststal zijn 
ook verkrijgbaar. Prijs op 
aanvraag.

341-1300 € 1631
Kerstgroep in dolomiet (grootste figuur h. 40 cm)
Deze kerstkribbe bevat 10 figuren en een wiegje in hout.
De figuren zijn ook apart verkrijgbaar. Prijs op aanvraag 
of raadpleeg onze website.

Beelden en Kerstbeelden

321-1425 € 509
O.L. Vrouw in 
gepolychromeerd 
dolomiet, h. 50 cm

321-1404 € 524
Beeld Heilig Hart 
in gepolychromeerd 
dolomiet, h. 61 cm

321-1410 € 179
Beeld Nazareth in 
gepolychromeerd dolomiet, 
h. 30 cm

321-1355 € 118
Beeld Calvarie 
gepolychromeerd dolomiet, 
h. 23 cm
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262-0004 € 1995
Wierookvat en schelp in gebronzeerd 
koper, h. 16 cm en Ø 12 cm

262-0354 € 395
Wierookvat en schelp in koper, 
h. 16,5 cm en Ø 12 cm

262-0200 € 405
Wierookvat en schelp in vernikkeld 
metaal, h. 18 cm en Ø 14 cm

262-2976 € 1325
Wierookvat en schelp in verzilverd 
koper, h. 23 cm en Ø 14 cm

262-3066 € 1425
Wierookvat en schelp in verzilverd 
koper, h. 23 cm en Ø 14 cm

263-0264   € 875
Wierookvatstaander 
barokstijl in koper,
h. 130 cm

Wierookvat en schelp in vernikkeld 
metaal, h. 18 cm en Ø 14 cm

263-0363   € 875
Wierookvatstaander 
neogotische stijl in 
koper, h. 130 cm

263-0161   € 425
Wierookvatstaander 
in smeedijzer, 
h. 130 cm

263-0162   € 495
Wierookvatstaander 
in koper, h. 130 cm

262-0696D € 434
Wierookvat en schelp in verguld koper, 
h. 30 cm en Ø 14 cm

263-0010   € 219
Wierookvatstaander 
in smeedijzer, 
h. 140 cm

koper, h. 23 cm en Ø 14 cm

Wierookvaten en staanders

263-0095   € 168
Wierookvatstaander 
in smeedijzer, 
h. 140 cm
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252-0161 € 175
Kwispel in koper, lengte 40 cm

252-0417 € 49
Kwispel in hout, lengte 40 cm

251-1334 € 165
Wijwateremmer in koper 
h. 18 cm  en Ø 18 cm

252-1334 € 50
Kwispel in koper, lengte 30 cm

214-0161 € 195
Offerschaal in koper, Ø 35 cm

214-0162 € 585
Offerschaal in koper op regelbare 
voet, h. 75 cm  en Ø 35 cm

251-L281 € 125
Wijwateremmer in verguld 
koper, h. 11 cm en Ø 11,5 cm
252-2358D € 75
Kwispel in verguld koper, 
lengte 20 cm

251-L285 € 115
Wijwateremmer in vernikkeld 
koper, h. 11 cm en Ø 11,5 cm
252-2358 € 65
Kwispel in vernikkeld koper, 
lengte 20 cm

251-0161 € 295
Wijwateremmer in koper, 
h. 25 cm en Ø 21 cm

251-0439 € 937
Wijwatervat in gebronzeerd koper 
op bronzen voet, 
h. 75 cm en Ø wijwatervat 28 cm

Wijwateremmers, kwispels en offerschalen
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Kerkgerief

253-0272 € 335
Vierklank in zandgegoten koper

256-0272 € 1195
Gong in zandgegoten koper, 
h. 30 cm 261-0168 € 995

Kandelaar in koper h. 50 cm

261-2637 € 155/stuk
Altaarkandelaar in koper, Ø 10 cm

261-2646 € 235/stuk
Altaarkandelaar in koper 10 x 10 cm

261-2649 € 165/stuk
Altaarkandelaar in koper, 
h. 8 cm en Ø 12 cm

261-14751 € 105/stuk
Bronzen altaarkandelaar Ø 13 cm

261-14608 € 425
Bronzen altaarkandelaar 
Ø 20 cm, h. 13 cm

361-0169 € 395
Godslamphouder in koper, h. 95 cm

362-1099 € 65
Godslampglas, h. 20 cm 
en Ø 8 cm
361-0168 € 275
Godslamphouder in 
koper, h. 12 cm

253-0272 € 335

256-0272 € 1195
Gong in zandgegoten koper, 
h. 30 cm

261-2637 € 155/stuk261-2637 € 155/stuk261-2637 € 155/stuk 261-2646 € 235/stuk261-2646 € 235/stuk 261-2649 € 165/stuk

Kerkgerief

261-14751 € 105/stuk261-14751 € 105/stuk

261-14608 € 425

253-0045 € 220
Drieklank in verguld brons

Processieflambeeuw, lengte tot schaal 100 cm
met glascilinder, h. 15 cm en Ø 8 cm
met veerbuissysteem voor kaarsen van Ø 3 cm
266-1907   € 135
Processieflambeeuw met messing schaal en 
houten stok
266-1907C  € 145 
Processieflambeeuw met gechromeerde messing 
schaal en houten stok
266-1918    € 165
Processieflambeeuw volledig in messing
266-1906  € 40
Voet in smeedijzer voor flambeeuw, Ø 35 cm
266-1424  € 21
Glascilinder, h. 15 cm en Ø 8 cm
443-1424.25  € 45
Karton kaarsen (25 stuks), Ø 3 cm
443-1424.240  € 215
Karton kaarsen (240 stuks), Ø 3 cm

266-1907 266-1918 266-1907C
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Kerkgerief

251-1357 € 835
Wijwaterton in keramiek, 
inhoud ca. 20 liter

251-16038 € 225
Bronzen wijwatervat 
17 x 16 cm

261-2643 € 875
Kaarsenboom in 
smeedijzer, h. 120 cm

262-1357 € 61
As ampul in keramiek

262-1600 € 395
Staander voor paasvuur in 
smeedijzer

342-0161 € 535
Regelbare steun voor 
adventskrans in smeedijzer

423-0161 € 375
Bord voor aanduiding 
kerkgezangen in smeedijzer

423-30550   € 65
Magnetische cijfers 
6 cm x 14 cm, prijs 
per set (0-9)

251-1357 € 835
251-16038 € 225

423-30550   € 65
Magnetische cijfers 
6 cm x 14 cm, prijs 

423-30550   € 65
Magnetische cijfers 
6 cm x 14 cm, prijs 
per set (0-9)

261-2000 € 482
Lichtboom in smeedijzer, h. 120 cm

261-1980.1 € 543
Kaarsentafel met offerblok, h. 100 cm
261-1980.2    € 349
Kaarsentafel zonder offerblok
h. 100 cm x br. 60 cm x d. 41 cm

336-2653 € 495
Altaarkruis in smeedijzer, 
h. 58 cm en br. 50 cm

262-0554 € 395
Vuur-en wierookschaal in 
messing, h. 21 cm

262-0554 € 395
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Kerk- en kapelinrichting

St.-Ursula te Lanaken - Project uitgevoerd in 2010

Vanaf de eerste vrijblijvende contacten ter plaatse tot de uiteindelijke 
realisatie wordt elk project begeleid door onze interieurarchitect en 
liturgisch vormgever Marc Van Damme.  Rekening houdend met 
de wensen van de klanten en de adviezen van Monumentenwacht 
Vlaanderen, tekent hij de (her)inrichting  van de liturgische ruimte 
volledig uit op plan.  Als voorbeeld illustreren wij  op deze pagina’s 
het project dat we gerealiseerd hebben in 2010 in de kerk St.-Ursula 
te Lanaken.  Op de linkerpagina kunt u de uitvoeringsplannen 
bekijken en vergelijken met het uiteindelijke resultaat.
Het meubilair werd uitgevoerd in massieve Franse eik, geloogd en 
vergrijsd, mat vernist.
De sokkel voor het reliekschrijn werd uitgevoerd in arduin.
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Kerk- en kapelinrichting

Interieurarchitect en liturgisch vormgever Marc Van 
Damme werd geboren te Brugge op 24 november 1956 en 
kreeg zijn opleiding in het Hoger Sint-Lucas-instituut te 
Gent.
Vanaf 1985 ontwierp hij voor de Kunstateliers 
Arte/Grossé te Brugge reeds het interieur en kerkmeubilair 
voor tientallen kerken en kapellen in België.
Hij werkt bij voorkeur met klassieke materialen en in een 
sobere, eigentijdse stijl.

Sedes in massieve eik voor priesters Sokkel  in arduin voor reliekschrijn

St.-Ursula te Lanaken - Project uitgevoerd in 2010
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Kerk- en kapelinrichting

Kerk O.-L.-Vrouw te Brugge

Kapel Zusters Karmelietessen te Brugge

Kerk St.-Jan-Baptist te Averbode

Bidkapel O.-L.-Vrouwekathedraal te Antwerpen

Kerk O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Bassevelde

Kerk St.-Willibrordus te Knesselare
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Kerk- en kapelinrichting

Kerk St.-Martinus te Petegem a/d Schelde

Kerk St.-Anna te Brugge Kerk O.-L.-Vrouw te Kortrijk



Kerk St.-Fledericus te Vlierzele

ph
ot

os
 b

y 
©

 w
w

w
.t

oo
pe

.b
e

Arte/Grossé bvba
Lieven Bauwensstraat 17

8200 Brugge
T. +32(50)380545
F. +32(50)391439
info@artegrosse.be
www.artegrosse.be

sinds 1783 in Brugge, België


