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FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

Tipuri de bază ale produselor de îmbrăcăminte.  

Îmbrăcăminte pentru bărbați 

 

Tipurile de produse se pot defini în funcţie de poziţia suprafeţei de sprijin şi de modul de 

protejare a părţilor corpului. 

În tabelul 1 sunt reprezentate modelele tipice ale unor tipuri de bază ale produselor de 

îmbrăcăminte şi sunt date definiţiile acestora. 

 

Tabelul 1. Tipuri de bază ale produselor de îmbrăcăminte 

PRODUSE DE ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU BĂRBAŢI 

 

PALTONUL PENTRU BĂRBAŢI 
 

 Paltonul este o haină de iarnă, executată din stofă 
groasă şi căptuşită, dublată cu vatelină, folosită în sezonul 
rece. 

 

SACOUL PENTRU BĂRBAŢI 
 

 Sacoul este haina unui costum bărbătesc. 

 

VESTA PENTRU BĂRBAŢI 
 

 Vesta este un produs de îmbrăcăminte scurt, fără mâneci 
şi fără guler, purtat de bărbaţi sub haină. 
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CĂMAŞA PENTRU BĂRBAŢI 
 

 Cămaşa este un produs de îmbrăcăminte intermediară cu 
sprijin pe umeri, pentru bărbaţi, care acoperă trunchiul şi 
membrele superioare, are închidere pe feţe, guler şi este 
confecţionat dintr-un singur strat de material. 

 

PANTALONI PENTRU BĂRBAŢI 
 

 Pantalonul este un produs de îmbrăcăminte exterioară, 
cu sprijin în talie, care protejează partea inferioară a 
trunchiului şi membrele inferioare, fiecare separat, parţial sau 
total. 

 

HANORACUL PENTRU BĂRBAŢI 
 

 Hanoracul este un produs de îmbrăcăminte exterioară 
tip sport, scurt, cu glugă, care protejează corpul de vânt, 
ploaie, frig; se confecţionează din materiale textile rezistente 
la rupere, la uzură şi de obicei impermeabile. Este folosit atât 
ca îmbrăcăminte de zi cu zi, cât şi în excursii montane sau 
anumite ramuri sportive. 

 

În cele ce urmează, sunt date definiţiile altor produse de îmbrăcăminte: 

 Maioul este un produs cu sprijin pe umeri, care acoperă trunchiul, are răscroială 

pentru gât şi braţe şi se îmbracă direct pe piele. 

 Chilotul este un produs cu sprijin în talie, care acoperă bazinul sau parţial şi coapsele, 

separat, şi se îmbracă nemijlocit pe corp. 

 Impermeabilul este un produs de îmbrăcăminte exterioară ce protejează trunchiul, 

membrele superioare şi parţial membrele inferioare, are închidere pe toată lungimea feţei şi este 

destinat protecţiei corpului de intemperii (vânt, ploaie); stratul exterior este confecţionat, de 

obicei, dintr-un material cu permeabilitate redusă la aer şi apă. 

 Pelerina este o haină largă, de lungimi variabile, fără mâneci, adesea cu glugă, care se 

poartă peste altă îmbrăcăminte; este în formă de guler mare, acoperă umerii şi bustul şi se poartă 

peste pantalon. 
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Această enumerare poate fi extinsă. 

 


