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BRYCK CHAIR | ONE SEAT

		
		

Was het leven maar zoals een BRYCK Chair.
De binnen- en buitenklassieker waarin je je gedragen voelt.

		
		

Een solide zit en toch het ultieme lounge gevoel.
Om te relaxen of in weg te kruipen met een goed boek.

		
		

Of om actief bezig te zijn.
Laptop op schoot, de geur van je favoriete koffie of thee.

		
		

De leuningen geven mee maar blijven in perfect shape.
Omarmd door je BRYCK Chair kun je de wereld aan.

Afmeting:

100 x 80 x 75 cm.		

Kleuren:

ECOllection | Off-white | 77, Light grey | 78, Medium grey | 19, Brown | 20, Orange | 28, Green | 2 600,00 euro
SMOOTH Collection | Semi-white | 1, Silver | 25, Light brown | 21 				
700,00 euro		
UNDERCOVER beschermhoes, Grey							 145,00 euro

		

BRYCK CHAIR FREE

		
		

Verleidelijk lacht hij je tegemoet.
Als een privé-eiland in een oceaan van rust.

		
		

De BRYCK Chair Free geeft je een nieuw gevoel van vrijheid, binnen en buiten.
Om care free te genieten van je verdiende me-time.

		
		

Functioneel design uitgevoerd in voelbaar degelijke bekleding.
Comfortabele vorm die je alle ruimte biedt.

		
		

Een actieve zit, languit hangen of met je voeten lekker opgetrokken…
De Chair Free laat het allemaal toe.

Afmeting:

100 x 80 x 75 cm.		

Kleuren:

ECOllection | Off-white | 77, Light grey | 78, Medium grey | 19, Brown | 20, Orange | 28, Green | 2 495,00 euro
SMOOTH Collection | Semi-white | 1, Silver | 25, Light brown | 21 				
575,00 euro
UNDERCOVER beschermhoes, Grey							 145,00 euro

		

BRYCK COUCH | TWO SEAT

		
		

Hoe langer je naar ‘m kijkt, hoe meer je z’n aantrekkingskracht merkt.
De BRYCK Couch nodigt je uit.

		
		

De design-couch als eyecatcher in de woonkamer.
Eén brok inspiratie op het terras of in de tuin.

		
		

Voel de weldaad, languit hangend in je eentje.
Plof neer met je dierbaren en ont-moet.

		
		

Combineer de two-seat en three-seat tot een stijlvolle lounge-hoek.
Pure vorm, overvloed aan ontspanning.

Afmeting:

175 x 80 x 75 cm.		

Kleuren:

ECOllection | Off-white | 77, Light grey | 78, Medium grey | 19, Brown | 20, Orange | 28, Green | 2 975,00 euro
SMOOTH Collection | Semi-white | 1, Silver | 25, Light brown | 21				
1150,00 euro
UNDERCOVER beschermhoes 2-zits, Grey						195,00 euro

		

BRYCK COUCH | THREE SEAT

		
		

Hoe langer je naar ‘m kijkt, hoe meer je z’n aantrekkingskracht merkt.
De BRYCK Couch nodigt je uit.

		
		

De design-couch als eyecatcher in de woonkamer.
Eén brok inspiratie op het terras of in de tuin.

		
		

Voel de weldaad, languit hangend in je eentje.
Plof neer met je dierbaren en ont-moet.

		
		

Combineer de two-seat en three-seat tot een stijlvolle lounge-hoek.
Pure vorm, overvloed aan ontspanning.

Afmeting:

223 x 80 x 75 cm.		

Kleuren:

ECOllection | Off-white | 77, Light grey | 78, Medium grey | 19, Brown | 20, Orange | 28, Green | 2 1300,00 euro
SMOOTH Collection | Semi-white | 1, Silver | 25, Light brown | 21 				
1550,00 euro
UNDERCOVER beschermhoes 3-zits, Grey						235,00 euro

		

BRYCK HOCKER

		
		

Voetjes van de vloer, shoes-off time.
Ervaar de verborgen talenten van de BRYCK Hocker.

		
		

Deze designparel presenteert zich bescheiden.
Maar vergis je niet. Z’n karakter is veelzijdig.

		
		

Schuif ‘m aan bij je bank en geef je benen hun verdiende rust.
Spreid de zaterdagkrant uit en lees jezelf weg.

		
		

Gebruik ‘m als bijzetter of als de extra zit die je altijd tekortkomt.
BRYCK Hocker, bron van inspiratie voor het binnen- en buitenleven.

Afmeting:
.
Kleuren:

100 x 65 x 40 cm.		
ECOllection | Off-white | 77, Light grey | 78, Medium grey | 19, Brown | 20, Orange | 28, Green | 2 420,00 euro
SMOOTH Collection | Semi-white | 1, Silver | 25, Light brown | 21 				
495,00 euro
UNDERCOVER beschermhoes, Grey							 145,00 euro

		

BRYCK STRETCH

		
		

Dat is toch het ware leven.
No stress, maar stretchen. In je comfort zone.

		
		

Licht, handzaam en niet benauwd voor water en vuil.
Gemaakt om te gebruiken, waar en hoe je wilt.

		
		

Zee, strand, bos, balkon, veranda, achtertuin.
Is er een plek waar de BRYCK Stretch zich niet thuis voelt…

		
		

In één beweging klap je ‘m open en droom je jezelf weg.
Zo creëer je je favoriete relaxplek op elk stukje Aarde.

Afmeting:

70 x 48 x 95 cm. / 70 x 35 x 180 cm.		

Kleuren:

ECOllection | Off-white | 77, Light grey | 78, Medium grey | 19, Brown | 20, Orange | 28, Green | 2 550,00 euro
SMOOTH Collection | Semi-white | 1, Silver | 25, Light brown | 21 				
600,00 euro
UNDERCOVER beschermhoes, Grey							 145,00 euro

		

BRYCK STRETCH TOGETHER

		
		

Leg ‘m neer op je favoriete stukje Aarde of creëer een fijne zit tegen de muur.
Vol nieuwe, inspirerende mogelijkheden lacht de wereld je weer toe.

		
		

Stretch Together is samen stretchen in jullie eigen comfort zone.
Ontvouw ‘m en het relaxte leven opent zich vanzelf.

		
		

De ergonomische vorm steunt je daar waar het goed voelt.
Verrassend licht en handzaam neem je het daybed overal mee naartoe.

		
		

Dubbel loungen, dubbel genieten, waar je wilt.
Come on come on, let’s stretch together…

Afmeting:

140 x 48 x 95 cm. / 140 x 35 x 180 cm.		

Kleuren:

ECOllection | Light grey | 78, Medium grey | 19 						
SMOOTH Collection | Semi-white | 1, Silver | 25 						

		
		

900,00 euro
1050,00 euro

BRYCK Pill-O

		

Groot, stevig en onvermoeibaar om je te dragen.
De BRYCK Pill-O straalt in de mooiste tinten van moeder natuur.

		
		

Stoeien… Wegdromen… Netflixen tot diep in de nacht….
Laag-bij-de-grond relaxen met een goed glas of met e-ven-he-le-maal niks.

		
		

Zo onopvallend als dit kussen zich stilhoudt in een hoek van de kamer.
Zo verleidelijk lonkt hij je naar buiten op je tuinterras.

		
		

Wat houdt je tegen om een paar Pill-O’s te stapelen.
Een kussengevecht maar dan anders...

Afmeting:

120 x 120 cm.		

Kleuren:

ECOllection | Off-white | 77, Light grey | 78, Medium grey | 19, Brown | 20, Orange | 28, Green | 2 350,00 euro
SMOOTH Collection | Semi-white | 1, Silver | 25, Light brown | 21 				
395,00 euro

De BRYCK® collectie is geschikt voor buiten- en binnengebruik.
De buitenhoezen zijn afritsbaar en uitwasbaar op 40 ºC.
Kleurvast, waterafstotend, vuilafwerend, schimmelvrij,
ademend, beschermend tegen UV en onderhoudsvriendelijk.
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