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Deze collectie komt van de westkust van Sri Lanka. Een 
tof project dat huisvrouwen de kans geeft een eerlijk loon 
te verdienen terwijl ze voor de kinderen zorgen. De 
producten zijn gemaakt van gerecyled papier en zand en 
in geval van rubber enkele natuurlijke lagen latex.

Deze natuurlijke latex wordt bij boeren gehaald die de 
vloeibare latex uit de rubberboom tappen. Zij 
bevoorraadden vroeger de industrie (banden, 
gummilaarzen, zolen etc.) maar door de opkomst van 
syntetische rubbers werd dit al gauw een ten dode 
opgeschreven beroep. Door de vraag naar minder 
schadelijke producten zit het gebruik van natuurlijk 
rubber weer in de lift en worden rubberplantages weer in 
gebruik genomen. Het natuurlijke heeft veel voordelen 
(o.a. de ecologische manier van produceren) en is ook 
volledig biologisch afbreekbaar. Het rubber wordt 
aangebracht en nadien op een hoge temperatuur nog 
eens verwarmd waardoor het vulcanisatieproces op gang 
gebracht wordt. Dit maakt  het rubber sterker en 
verhindert plakken. Door de individuele productie is elke 
pot of schaal uniek en 100% waterdicht .
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Boat set 3 pcs. white

Boat set 3 pcs. black

Hoogte              Lengte                 Breedte
Small            ca.       7 cm        ca.    51 cm        ca.      9 cm
Medium      ca.        7 cm       ca.    71  cm       ca.    13 cm 
Large            ca.       7 cm        ca.    88  cm       ca.    17 cm

Hoogte              Lengte                 Breedte
Small            ca.       7 cm        ca.    51 cm        ca.      9 cm
Medium      ca.        7 cm       ca.    71  cm       ca.    13 cm 
Large            ca.       7 cm        ca.    88  cm       ca.    17 cm
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Rubber vaas white Rubber vaas teal

Rubber pot white Rubber pot teal

Hoogte              Diameter 
Small             ca.    20 cm        ca.      7 cm  
Large             ca.    29 cm        ca.    11 cm

Hoogte              Diameter 
Small             ca.    11 cm        ca.    11 cm  
Large             ca.    13 cm        ca.    13 cm

Hoogte              Diameter 
Small             ca.    20 cm        ca.      7 cm  
Large             ca.    29 cm        ca.    11 cm

Hoogte              Diameter 
Small             ca.    11 cm        ca.    11 cm  
Large             ca.    13 cm        ca.    13 cm
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Rubber basket white Rubber basket teal

Rubber basket & rope

Hoogte              Diameter 
Medium      ca.    29 cm        ca.    22 cm  
Large            ca.    35 cm        ca.    29 cm

Hoogte             ca.    23 cm   
Lengte              ca.    82 cm
Breedte            ca.    35 cm     

Hoogte              Diameter 
Small            ca.    23 cm        ca.    18 cm  
Medium      ca.    29 cm        ca.    22 cm  
Large            ca.    35 cm        ca.    29 cm
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Rubber vaas flat

Rubber shopping bag

Hoogte             ca.    59 cm   
Lengte              ca.    53 cm
Breedte            ca.    16 cm     

Hoogte             ca.    34 cm   
Lengte              ca.    74 cm
Breedte            ca.    12 cm     
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Vaas/waxinelicht ‘Ball’ Vaas/waxinelicht ‘Tree’

Vaas/waxinelicht ‘Tear’

Hoogte             ca.    22 cm   
Diameter         ca.    20 cm     

Hoogte             ca.    26 cm   
Diameter         ca.    20 cm     

Hoogte             ca.    31 cm   
Diameter         ca.    20 cm     
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Deco Ball Deco Tree

Deco Tear Paper layered ‘Egg’

Hoogte               Diameter      
White           ca.    13 cm        ca.    12.5 cm       
Teal               ca.    13 cm        ca.    12.5 cm
Natural         ca.    13 cm        ca.    12.5 cm 

Hoogte             ca.      9 cm   
Diameter         ca.    10 cm     

Hoogte             ca.    13 cm   
Diameter         ca.       8 cm     

Hoogte             ca.    21 cm   
Diameter         ca.      6 cm     
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Small birdhouse cement

Frame cement on stand

Hoogte             ca.      9 cm
Breedte            ca.      6 cm    
Diepte              ca.      6 cm     

Hoogte             ca.    30 cm
Breedte            ca.    30 cm    
Diepte              ca.      6 cm     
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Paper Wall Frame

Hoogte             ca.    75 cm
Breedte            ca.    65 cm    
Rand                 ca.    13 cm     

Paper centerpiece (set/2)

Hoogte               Diameter      
Medium      ca.    15 cm        ca.    50 cm       
Large            ca.    11 cm        ca.    65 cm
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Yoga spread fat lady
sitting Yoga fat lady sitting

Hoogte             ca.    30 cm   
Diameter         ca.    19 cm
Breedte            ca.   41 cm 

Hoogte             ca.    30 cm   
Diameter         ca.    22 cm
Breedte            ca.    28 cm 

Wood Fish stripes
Sandstone man sitting 
black

Hoogte ca.    35 cm   
Lengte ca.   60 cm 

Hoogte ca.    28 cm   
Lengte ca.    22 cm
Breedte ca.    18 cm 
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Decoball ‘Natural’

Diameter 
Small                      ca. 14 cm
Medium                ca.  17 cm
Large                      ca.  22 cm   

Deco Coconut 
white

Lengte                Diameter 
Large             ca.    55 cm        ca.    30 cm

Sheephorn polished

Lengte  min.  20 cm

Cowhorn polished

Lengte ca. 40-49 cm

Giant shell 
polished

Lengte  ca. 15 cm
Diameter  ca. 6 cm      
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Bedrijfsnaam : Breagle Home & Garden
Adres : Industrieweg 12-11

3881 LB Putten
Telefoon : 06 83 05 22 98
Website : www.breaglegarden.nl
Email : info@breaglegarden.nl
KvK : 55758959
BTW nummer      : NL193376751B01
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