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WIE ZIJN WIJ?

WHO WE ARE?

Met een achtergrond in de mode en gevoel voor sferen, was het voor de hand liggend
om te zoeken naar een interessante match tussen praktisch en design. Iets dat waarde
en beleving toevoegt om zo meer eigenheid te creëren. In hotels en restaurants is die
waarde zó belangrijk, dat het mooi zou zijn als sfeer in ruimtes meer gaat zeggen met
toevoeging van dit prachtige tafellinnen.

With a degree in fashion design and having a feeling for ambiance, it was an obvious choice to apply our expertise to the hotel and restaurant field. We like to bring
warmth and a personal touch to give your guests an unforgettable experience so they
want to come back again. The best value for your business is making your guests feel
spoiled. A beautifully set table with exquisite linen will give it that elegant touch.

Met deze 5 collecties in 5 kleuren laten we zien wat mogelijkheden zijn in exclusief
tafellinnen. Stijlvol en eigen. Het op maat maken van je ‘eigen’ tafellinnen is zeker ook
bespreekbaar. Keuzes maken uit kleur en dessins om zo een eigen stempel te drukken
op je beoogde sfeer. Dát is wat BREBB sterk maakt!

In our collections of exclusive table linen you will find five new designs available
in five different colour schemes to present an impressively set table. Stylish and
unique. Tailoring your ‘own’ table linen is certainly also something we offer. You
can choose from different colours and designs and create the ambiance you have
in mind. Thát is what drives BREBB!

BREBB brengt beweging...
BREBB brings new dynamics to your business...
2020 is het jaar van verandering en verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid
voor je eigen normen en waarden in álle opzichten. Gezamenlijkheid en gezelligheid
met mensen die je graag om je heen hebt, zijn nog nooit zó belangrijk geweest.
Nu zullen mensen niet alleen gezelligheid opzoeken bij hotels en restaurants, maar ook
thuis wordt tijd en aandacht besteed aan eigenheid en sfeer. Via de webshop van je bedrijf
kun je een prachtige cadeaubox met een linnenset aanbieden, zodat mensen thuis volop
kunnen genieten van een met passie bereide maaltijd aan een in stijl gedekte tafel.
Praktisch gezien is het natuurlijk van het allergrootste belang dat tafellinnen door een
wasserij goed behandeld kan worden. Het linnen van BREBB is door wasserijen als zeer
hoogwaardig bevonden. Geen zichtbare kleurverschillen en een goed hand- en
mondgevoel.

2020 is a year for change and taking personal responsibility for your own standards
and values in every respect. Togetherness and socializing with people you love has
never been more important.
Now people will not only seek for a warm atmosphere at hotels and
restaurants, but also at home people pay more attention to individuality and ambiance. On your web shop you can offer a beautiful gift box with an exquisite linen
set. Then people at home can fully enjoy a meal
prepared with passion at a table set in style!

Het luxe BREBB tafellinnen is sterwaardig!

From a practical point of view, it is of course of the utmost importance that table
linen can be properly treated by your laundry service. BREBB linen has proved itself
to be of high quality by different laundries. No visible colour differences were noted
and the fabric kept a good hand- and mouth feel.

BREBB tafellinnen met een gouden draadje…

The luxurious BREBB table linen ensures star worthiness!
BREBB table linen with a golden thread...

4

5

CIRKEL COLLECTIE / CIRCLE COLLECTION
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Deze bollen zijn zó BREBB… ze zijn ontwikkeld voor een
wedstrijd die uitgeschreven werd door het TextielMuseum in 2014.
De jury zag veel potentieel in dit ontwerp…
Zie hier een mooie mix van verfijnde tekeningetjes in de
diverse bollen. Ze zijn zó krachtig dat alleen een servet
al een enorme verandering zal zijn aan tafel.
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These graphic circles are so BREBB. They were developed for a
competition organised by the TextielMuseum in 2014. The jury saw a
lot of potential in this design and here you can see a pleasant mix of
refined drawings of the various circles. The design is so powerful that
a napkin alone will have a huge visual effect on the table.
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DÉGRADÉ COLLECTIE / COLOUR GRADIENT COLLECTION

Een mooi en stijlvol kleurverloop.
Tafels indekken met dit tafellinnen maakt dat de ruimte beweegt
in diverse kleurtonen. Een intense kleurbeleving, waarbij de
details steeds meer zichtbaar worden. Een verrassend effect
in al haar eenvoud.
A beautiful and stylish colour gradient.
Covering tables with these patterns makes the room move in
various colour tones. An intense colour sensation with the
details becoming increasingly apparent. A surprising effect in
all its simplicity.
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KROKO COLLECTIE

VELE COMBINATIES ZIJN MOGELIJK

IN DE 4 TINTEN + WIT KROKO

MANY COMBINATIONS ARE POSSIBLE
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WITH THE 4 CROCO COLOUR

A very obvious design, yet in balance. It imparts a stylish mark
on the room. Trendy, soft and with much experience.

TONES + WHITE CROCO

Een zeer aanwezig dessin, maar toch in balans. Het drukt een stijlvolle
stempel op de ruimte. Trendy, zacht en met heel veel beleving.

CROCO COLLECTION
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V I S G R A AT C O L L E C T I E

HERRINGBONE COLLECTION

Een subtiele, stoere visgraat waarmee je een klassiek en
gedurfd statement maakt. Deze set is uitermate geschikt
om te combineren. Het modisch karakter komt hier
volledig tot zijn recht.

A subtle but sturdy herringbone design with which you
can make a classic yet bold statement. This set is ideal
for combining with others. The fashionable
character of this set will hold its own.
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STREEP COLLECTIE /
STRIPE COLLECTION

Een dessin waarbij het werkje in het textiel de sfeer bepaalt.
De strepen aan één zijde van zowel het kleed als het servet
zorgen voor een unieke beleving.
BREBB brengt beleving…
A design in which the work in the textile determines the atmosphere.
The stripes on one side of both the cloth and the napkin provide a
unique experience.
BREBB brings sense ...
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Een modisch item in je restaurant
mag er wezen! Eentje die in de
ruimte bepalend is en
daardoor zo betekenisvol.
With all these unique items that will
make your establishment stand out
from others, you can mix endlessly
until you have found a distinctive
combination for your restaurant.
A fashionable item in your restaurant
is what makes the difference! One
which is distinctive in the room is
extremely meaningful.
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M I X A N D M AT C H

Met al deze unieke exemplaren
onderscheid je jouw restaurant
en hotel en kun je eindeloos mixen
totdat je een voor joúw restaurant
unieke combinatie hebt.
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CADEAU COLLECTIE

Er zijn luxe cadeaus samengesteld voor in je webshop. Zo kunnen alle gasten zo’n mooie linnenset kopen om thuis ook een bijzondere beleving te creëren. Een speciaal cadeau voor een
speciale gast bijvoorbeeld. Alle sets zijn te bestellen in een luxe cadeaubox.
We have specially composed luxury gifts for your webshop. This way your guests can purchase
your lovely table linen to create that special dining experience at home. These boxes can also
serve as a special gift for those special guests you have in mind. All sets can be ordered in a
luxurious gift box.
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GIFT COLLECTION

