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Stoer en strak. Verleidelijk en zacht. Eigenzinnig 
en puur. Beproefd en stijlvol design voor op en 
top relaxen. Beide benen op de grond en uit je 
dak. Enjoy the bright side of BRYCK. 

THE BEST OF BOTH WORLDS 
IS JUST THE BEGINNING



Het leven is voortdurend onderweg. Ver wordt 
dichtbij. Vreemd wordt vertrouwd. Nieuwsgierig 
wordt wijs. Je weet wat jou beweegt. Enjoy the 
bright side of BRYCK. 

LET'S GO OUTSIDE 
AND HUG THE EARTH



Dag routine. Dag kaders. Dag dag-in-dag-uit. 
Denk anders. Omarm creativiteit. Koester 
spontaniteit. Verwelkom de verrassing van het 
leven. Enjoy the different sides of BRYCK.

WE ARE GOING TO HAVE 
A REAL GOOD TIME



Binnen wordt buiten wordt binnen. Zon wordt 
regen wordt zon. Alles is adembenemend mooi. 
Als je loslaat. Als je toelaat. Geniet van het 
moment. Enjoy the season sides of BRYCK. EVERY DAY YOU MAKE ME  

REMEMBER MY DREAMS



Echte schoonheid is tijdloos. Is authentiek en 
onbevangen. Is kleurrijk als de fantasie van een 
kind. Is mooi en vervullend als het leven zelf. 
Enjoy the quality sides of BRYCK.

SIT DOWN BESIDE ME  
AND STAY A WHILE



BRYCK zijn comfortabele designmeubelen voor 
buiten en binnen. 100% Nederlands fabrikaat met
een gezond portie allure, uniek in z'n soort. 
Beproeft en stijlvol design voor op en top 
loungecomfort. Enjoy the bright side of BRYCK. 

THE BRIGHT PRODUCTS 
OF BRYCK 



Met z'n tweeën luieren of met z'n drieën? Of toch
lekker in je eentje hangen in de strak ogende 
BRYCK Couch? Indoor of buiten op je terras? 
Beide? Wat jij wilt, wat jullie willen... 

BRYCK COUCH | TWO SEAT

Toepassing: Voor buiten en binnen. 

Afmeting: 175 x 80 x 75 cm.  

Materiaal: Sunbrella stoffen buitenhoes. 

De binnen compartimenten zijn gevuld met EPS parels. 

De buitenhoezen zijn afritsbaar, verwisselbaar en 

uitwasbaar op 40 graden. Kleurvast, waterafstotend, vuil-afwerend, 

schimmelvrij, ademend, beschermend tegen UV en 

onderhoudsvriendelijk.  

Kleuren:  Verkrijgbaar in 9 natuurlijke kleuren. 

Consumenten verkoopprijs Stof Cat. 2 | 795 euro (incl. BTW) 

Consumenten verkoopprijs Stof Cat. 1 | 950 euro (incl. BTW)  

 

GREYlight ECO | Cat. 2 

NIGHTime ECO | Cat. 2 

COPPERish ECO | Cat. 2 

BLUEloft ECO | Cat. 2 

MOSSmerize ECO | Cat. 2 

WHITEbroken | Cat. 1 

CLAYgrey | Cat. 1 

PINKoddy light | Cat. 1 

PINKoddy dark| Cat. 1 

De kleuren kunnen iets afwijken van de originele stoffen. Vraag vrijblijvend een kleurkaart op.  



Met z'n drieën luieren of toch lekker in je eentje 
hangen in de strak ogende grote BRYCK Couch?
Indoor of buiten op je terras? Beide? Wat jij wilt, 
wat jullie willen... 

BRYCK COUCH | THREE SEAT

Toepassing: Voor buiten en binnen. 

Afmeting:  223 x 80 x 75 cm. 

Materiaal: Sunbrella stoffen buitenhoes. 

De binnen compartimenten zijn gevuld met EPS parels. 

De buitenhoezen zijn afritsbaar, verwisselbaar en 

uitwasbaar op 40 graden. Kleurvast, waterafstotend, vuil-afwerend, 

schimmelvrij, ademend, beschermend tegen UV en 

onderhoudsvriendelijk.  

Kleuren:  Verkrijgbaar in 9 natuurlijke kleuren. 

Consumenten verkoopprijs Stof Cat. 2 | 995 euro (incl. BTW) 

Consumenten verkoopprijs Stof Cat. 1 | 1250 euro (incl. BTW)  

 

GREYlight ECO | Cat. 2 

NIGHTime ECO | Cat. 2 

COPPERish ECO | Cat. 2 

BLUEloft ECO | Cat. 2 

MOSSmerize ECO | Cat. 2 

WHITEbroken | Cat. 1 

CLAYgrey | Cat. 1 

PINKoddy light | Cat. 1 

PINKoddy dark| Cat. 1 

De kleuren kunnen iets afwijken van de originele stoffen. Vraag vrijblijvend een kleurkaart op.  



Een verrassend solide zit en toch het op-en-top 
lounge gevoel. De leuningen zijn zacht en stevig
tegelijk. BRYCK Chair is lekker eigenwijs en 
stiekem toch al een klassieker. 

BRYCK CHAIR | ONE SEAT

Toepassing: Voor buiten en binnen. 

Afmeting:  100 x 80 x 75 cm. 

Materiaal: Sunbrella stoffen buitenhoes. 

De binnen compartimenten zijn gevuld met EPS parels. 

De buitenhoezen zijn afritsbaar, verwisselbaar en 

uitwasbaar op 40 graden. Kleurvast, waterafstotend, vuil-afwerend, 

schimmelvrij, ademend, beschermend tegen UV en 

onderhoudsvriendelijk.  

Kleuren:  Verkrijgbaar in 9 natuurlijke kleuren. 

Consumenten verkoopprijs Stof Cat. 2 | 499 euro (incl. BTW) 

Consumenten verkoopprijs Stof Cat. 1 | 595 euro (incl. BTW)  

 

GREYlight ECO | Cat. 2 

NIGHTime ECO | Cat. 2 

COPPERish ECO | Cat. 2 

BLUEloft ECO | Cat. 2 

MOSSmerize ECO | Cat. 2 

WHITEbroken | Cat. 1 

CLAYgrey | Cat. 1 

PINKoddy light | Cat. 1 

PINKoddy dark| Cat. 1 

De kleuren kunnen iets afwijken van de originele stoffen. Vraag vrijblijvend een kleurkaart op.  



Met deze BRYCK hocker is het heerlijk relaxen 
met de voeten van de vloer. Ook kan de hocker 
dienst doen als extra zit of tafeltje. Verrassend 
relaxen dus! 

BRYCK HOCKER

Toepassing: Voor buiten en binnen. 

Afmeting:  100 x 65 x 40 cm. 

Materiaal: Sunbrella stoffen buitenhoes. 

De binnen compartimenten zijn gevuld met EPS parels. 

De buitenhoezen zijn afritsbaar, verwisselbaar en 

uitwasbaar op 40 graden. Kleurvast, waterafstotend, vuil-afwerend, 

schimmelvrij, ademend, beschermend tegen UV en 

onderhoudsvriendelijk.  

Kleuren:  Verkrijgbaar in 9 natuurlijke kleuren. 

Consumenten verkoopprijs Stof Cat. 2 | 345 euro (incl. BTW) 

Consumenten verkoopprijs Stof Cat. 1 | 399 euro (incl. BTW)  

 

GREYlight ECO | Cat. 2 

NIGHTime ECO | Cat. 2 

COPPERish ECO | Cat. 2 

BLUEloft ECO | Cat. 2 

MOSSmerize ECO | Cat. 2 

WHITEbroken | Cat. 1 

CLAYgrey | Cat. 1 

PINKoddy light | Cat. 1 

PINKoddy dark| Cat. 1 

De kleuren kunnen iets afwijken van de originele stoffen. Vraag vrijblijvend een kleurkaart op.  



Stretchen in je eigen comfort zone. No stress. No 
worries. Take it easy: til op, neem mee. Klap uit en
relaxzzz. BRYCK Stretch heeft alles in zich om de 
strandsensatie van deze zomer te worden. 

BRYCK STRETCH

Toepassing: Voor buiten en binnen. 

Afmeting:  70 x 48 x 95 cm. Uitgeklapt 70 x 35 x 180 cm. 

Materiaal: Sunbrella stoffen buitenhoes. 

De binnen compartimenten zijn gevuld met EPS parels. 

De buitenhoezen zijn afritsbaar, verwisselbaar en 

uitwasbaar op 40 graden. Kleurvast, waterafstotend, vuil- 

afwerend, schimmelvrij, ademend, beschermend tegen UV en 

onderhoudsvriendelijk.  

Kleuren:  Verkrijgbaar in 4 natuurlijke kleuren. 

Andere kleuren op aanvraag. 

Consumenten verkoopprijs Stof Cat. 2 | 449 euro (incl. BTW) 

Consumenten verkoopprijs Stof Cat. 1 | 499 euro (incl. BTW)  

 

GREYlight ECO | Cat. 2 

NIGHTime ECO | Cat. 2 

WHITEbroken | Cat. 1 

CLAYgrey | Cat. 1 

De kleuren kunnen iets afwijken van de originele stoffen. Vraag vrijblijvend een kleurkaart op.  



PILL-O is 'n dikke pil van een loungekussen. Met 
z'n 120 x 120 cm is 'ie opvallend groot, lekker 
zacht en toch prettig ondersteunend. Dus ga 
gerust je gang! Heerlijk hangen, speels stoeien, 
zachtjes wegdromen, urenlang netflixen of lekker
laag-bij-de-grond relaxen met een goed glas wijn 
of met e-ven-he-le-maal niks...

BRYCK PILL-O

Toepassing: Voor buiten en binnen. 

Afmeting:  120 x 120 cm 

Materiaal: Sunbrella stoffen buitenhoes. 

De binnen compartimenten zijn gevuld met EPS parels. 

De buitenhoezen zijn afritsbaar, verwisselbaar en 

uitwasbaar op 40 graden. Kleurvast, waterafstotend, vuil-afwerend, 

schimmelvrij, ademend, beschermend tegen UV en 

onderhoudsvriendelijk.  

Kleuren:  Verkrijgbaar in 9 natuurlijke kleuren. 

Consumenten verkoopprijs Stof Cat. 2 | 245 euro (incl. BTW) 

Consumenten verkoopprijs Stof Cat. 1 | 299 euro (incl. BTW)  

 

GREYlight ECO | Cat. 2 

NIGHTime ECO | Cat. 2 

COPPERish ECO | Cat. 2 

BLUEloft ECO | Cat. 2 

MOSSmerize ECO | Cat. 2 

WHITEbroken | Cat. 1 

CLAYgrey | Cat. 1 

PINKoddy light | Cat. 1 

PINKoddy dark| Cat. 1 

De kleuren kunnen iets afwijken van de originele stoffen. Vraag vrijblijvend een kleurkaart op.  







AANGENAAM GEZELSCHAP VOOR BINNEN EN BUITEN

BYS kun je er wel bij hebben! Kijk verder dan z’n strakke 
uiterlijk en je snapt waarom. BYS blijkt een sterk staaltje 
slim design. Degelijke constructie van Nederlands 
fabricaat, sobere vorm, multifunctioneel gebruik. Doet ie 
het als bijzettafel? Ja. Als sidetable? Ook. Doet ie nog 
meer? Ja. BYS is gemaakt om te gebruiken zoals jij BYS 
graag gebruikt. Schuif ‘m gezellig aan als je even een 
extra tafel nodig hebt. Neem ‘m mee naar buiten, vindt ie 
leuk. Of schuif BYS over je bank -de voet gaat eronder!- en 
gebruik ‘m als werkblad. Laptop openklappen, kop koffie 
erbij, alles binnen handbereik. De buisvormige 
kaarsstandaard heeft een sterke magneet. Zo plaats je de 
houder waar je wilt en blijft deze toch kaarsrecht en veilig 
naast je staan. BYSonder slim toch! BYS is altijd by your 
side... 

BYS by BRYCK | bijzettafel

Toepassing: Voor buiten en binnen. 

Afmeting:  50 x 50 cm. 

Materiaal/Kleur: RVS matzwart. 

Extra: met magneet kaarsenstandaard geleverd, incl. bijpassende kaars. 

Consumenten verkoopprijs: 425  euro (incl. BTW) 

 



BYS by BRYCK | salontafel

Toepassing: Voor buiten en binnen. 

Afmeting:   140 x 70 x 35 cm. 

Materiaal/Kleur: RVS matzwart. 

Extra: met magneet kaarsenstandaard geleverd, incl. bijpassende 

kaars. 

Consumenten verkoopprijs: 895 euro (incl. BTW) 

 

AANGENAAM GEZELSCHAP VOOR BINNEN EN BUITEN

Dit is de grote broer van de BYS1. Kijk verder dan z’n 
strakke uiterlijk en je snapt waarom. BYS2 blijkt ook al een 
sterk staaltje slim design. Degelijke constructie van 
Nederlands fabricaat, sobere vorm, multifunctioneel 
gebruik.   

De buisvormige kaarsstandaard heeft een sterke 
magneet. Zo plaats je de houder waar je wilt en blijft deze 
toch kaarsrecht en veilig naast je staan. BYSonder slim 
toch! BYS is altijd by your side... 



BRYCK FIRM | loungebank

Toepassing: voor buiten en binnen. 
Afmeting: 190 x 75 x 39 cm.  
Materiaal/Kleur: EPS en v.v. duurzame oplosmiddelvrije- en watergedragen 
coating. Verkrijgbaar in antraciet en wit. Andere kleuren op aanvraag.  
Goed om te weten: het restmateriaal wordt hergebruikt 
Extra: rug- en zitting kussens in GREYlight ECO en NIGHTime ECO 
Consumenten verkoopprijs: 2750,00 euro (incl. BTW | excl. kussens) 

 

BRYCK heeft er een beauty bij. De Couch FIRM is de 
gloednieuwe, stijlvolle loungebank voor binnen en 
buiten. Een andere look en toch heeft hij alles in zich wat 
je kent van BRYCK. Ook nu laat het strakke design zich 
perfect combineren met een verbazingwekkend 
zitcomfort. De gecapitonneerde rugleuning is 
oogstrelend mooi maar voelt ook rug-strelend lekker. Dat
had je vast niet verwacht.  

Nog een verrassing: de Couch FIRM van BRYCK is licht in
gewicht, extreem duurzaam en makkelijk schoon te 
houden. Subtiele afwateringsgaten bewijzen dat er goed
is nagedacht over het ontwerp van dit Nederlandse 
fabricaat. De bank loopt over van enthousiasme, nooit 
van hemelwater. Dus hoewel het meubel makkelijk 
verplaatsbaar is, kun je 'm gerust toevertrouwen aan de 
weergoden van ons gematigd zeeklimaat.  

De loungebank laat zichzelf zien in antraciet en in wit en 
voelt zich meteen thuis in je woning, op je terras en in je 
tuin. Maar stel 'm eens voor in de openbare ruimte of als 
eye-catcher in een kantine of gemeenschapsruimte van 
een eigentijds schoolgebouw of zorginstelling... Reken 
maar dat de Couch FIRM van BRYCK daar een drukbezet 
baasje wordt.  



Design en sfeer komen samen bij onze ONLY 
ONE kaarsenstandaard. Handgemaakt en 
gedraaid in een Nederlandse fabriek. Mooi in al 
z'n eenvoud. 
De buisvormige kaarsstandaard is verzwaard, zo 
plaats je de houder waar je wilt en blijft deze toch
kaarsrecht en veilig naast je staan. De ONLY 
ONE kaarsenstandaard wordt geleverd 
met een bijpassende kaars. Pure tijdloze 
eenvoud... by BRYCK 

ONLY ONE KAARSENSTANDAARD 

Toepassing: Voor buiten en binnen. 

Afmeting:   25 x 55 cm. 

Materiaal/Kleur: RVS matzwart of RVS matwit. 

Extra: incl. bijpassende kaars. 

Consumenten verkoopprijs: 49,00  euro (incl. BTW) 

 



Originele wollen plaids. Bedacht in Fryslân, 
geweven in Italië. Warm en behaaglijk. Draai je 
kachel gerust wat lager. We love!  

Goed om te weten:  
Door de natuurlijke aard van de grondstof en het 
gebruik van uitsluitend natuurlijke kleurstoffen 
zijn de plaids volledig recyclebaar. Love nature of
BRYCK. 

BRYCK PLAIDS 

Toepassing: Voor buiten en binnen. 

Afmeting:   ca. 130 x 190 cm. 

Materiaal/Kleur: BROWNlux, GREYlux en GREY (effen). 

Consumenten verkoopprijs: 99,95 / 119,95  euro (incl. BTW) 

 



EARTHEN LAAT DE AARDE HAAR WERK DOEN 

Stil word je ervan… Stil… omdat de organische vormen
van EARTHEN geen woorden nodig hebben. Stil… 
omdat de pure kleitint voor zich spreekt. Stil… omdat 
de eigenzinnige mokken, borden en schalen alles 
zeggen over het unieke karakter van de lijn. Maar 
misschien is dit nog unieker: EARTHEN is 
ambachtelijk aardewerk dat zich graag laat 
gebruiken. Geboren in een Nederlands atelier is het 
servies niet gemaakt om alleen goede sier te maken 
achter glas. 

EARTHEN houdt van zon- en feestdagen, maar geeft 
je ontbijt, lunch en diner ook graag die fijne touch, 
waarmee ook de doordeweekse dag bijzonder wordt.
Kun je het voelen in je handen? Zo’n fraaie, 
handgedraaide mok vol warme thee?  
Pak je EARTHEN vast, dan begrijp je het woord 
‘aardewerk’ nog beter: de aarde doet haar werk en 
EARTHEN geeft er een eigen draai aan. 

EARTHEN BY BRYCK

Consumenten verkoopprijs (incl. BTW):  

Kop EARTHEN | 29,95 euro  

Schotel EARTHEN | 24,95 euro  

Kommetje EARTHEN | 39,95 euro  

Schaal EARTHEN | 59,95 euro 



Toepassing: Voor buiten en binnen. 

Afmeting/prijzen:  maatwerk / verkrijgbaar in elk gewenst 

formaat. Bestel eenvoudig online via BRYCK.nl.  

Informeer naar de mogelijkheden. 

Materiaal/Kleur: RVS, Staal of Matzwart. 

Extra: verkrijgbaar met bevestigingsbeugels voor aan de muur 

(afhankelijk van de afmeting van het houtrek). 

 

BLOCKX, HET STOERE HOUTREK OP MAAT 

Blockx. Wow! 
Kijk 'm daar staan. BRYCK Blockx. Stoer, stevig, 100% 
staal, RVS of in matzwart. Nederlands fabrikaat, in 
jouw ideale maten. Je hout is strak geordend en 
opgeborgen en laat zich van z'n mooiste kant zien.  

Binnen en buiten 
BRYCK Blockx straks elke ruimte op en kan tegen een
stootje. Het rek is niet van suiker, dus ook buiten kent 
hij z'n plek. Een tikje verwerend uiterlijk hoort er bij. 
Zo leer je z'n natuurlijke charme nog beter kennen. 
Bestel je Blockx in elk gewenste maat eenvoudig op 
www.bryck.nl

BRYCK BLOCKX



EEN VUURGOED BUITENKACHEL LAAT JE NIET 
KOUD... 

Is buiten zijn je tweede natuur? Dan wil je genieten 
als het ook maar even kan.  

Welk seizoen ook, een Vuurgoed houtkachel is altijd 
aangenaam gezelschap. Deze sfeermaker en 
warmtebrenger van Nederlands fabricaat staat z’n 
mannetje in twee groottes; van balkon of dakterras tot
tuin van serieuze afmetingen. 

Gemaakt van extra dik RVS heeft Vuurgoed een 
bijzonder lange adem, terwijl hij aan onderhoud 
nauwelijks iets van je vraagt. De unieke verkleuring 
van de mantel door gebruik geeft elke buitenkachel 
z’n eigen, stoere karakter. De sobere, rake lijnvoering 
maakt het plaatje compleet. 

Verleng je zomeravonden tot in de knisperende late 
uurtjes en gooi nog wat lekkers op de grillplaat. 
Geniet in hartje winter van z’n behaaglijke gloed, 
terwijl de gure wind tevergeefs je huid uitdaagt. 
Vuurgoed verplaatsen terwijl hij brandt? De 
handvatten blijven koel, zo gedaan dus. Eigenlijk is 
deze mooie buitenkachel een must have voor het 
betere buitenleven. Een Vuurgoed buitenkachel laat 
je niet koud.  

VUURGOED BUITENKACHELS

Afmeting/prijzen:  Type Vlam (h. 140 x 35 cm) | 535,00 euro 

Type Vuur (h. 190 x 60 cm) | 795,00 euro 

Extra: verkrijgbaar met grillplaat (voor de lekkerste tapas hapjes:-)) 

 

Type Vuur                                                                         Type Vlam 



WELKOM@BRYCK.NL | WWW.BRYCK.NL


