
Het Nederlandse merk BULAGGI presenteert haar nieuwste collectie voor 
Herfst-Winter 2020-2021. De collectie bestaat uit 2 lijnen, Elegance & Out of the box, 
die ieder op haar eigen manier aanlsuiten bij het huidige modebeeld.

Deze winter hebben we weer behoefte aan een vereenvoudiging waarbij alles tot zijn 
essentie is herleid. Bescheiden, volwassen maar nooit saai.

Out of the box
Onderscheidende vormen in combinatie met uitgesproken kleuren. Dit najaar gaan we 
voor zichtbaarheid en diversiteit met een randje rebels. Zo wordt er gebruik gemaakt 
van monochrome looks met colour blockings. Creativiteit is leidend, samen met een 
uitgesproken kleurenpalet. Doorgestikte patronen en uitgesproken materialen zorgen 
voor opvallende details.
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Elegance
De tassen van BULAGGI’s ‘Elegance’ lijn hebben rustige, minimalistische en voorname-
lijk monochrome looks met een luxueuze afwerking. Een volwassen en vrouwelijke 
uitstraling met weinig opsmuk. Het gebalanceerde kleurenpalet bestaat naast 
neutralen uit vergrijsd roze, blauw en paars met hier en daar metallic accenten. 
Alle tassen hebben een rijke afwerking welke terug te zien is in materiaalkeuze, 
hengsels en subtiele decoraties.



Over BULAGGI, the bag | Desire within reach

BULAGGI is een Nederlands familiebedrijf, dat sinds 1969 dameshandtassen en accessoi-
res ontwerpt en produceert. Opgericht door Wim en Trix Walraven, en vandaag de dag 
onder leiding van dochter Annemarieke Schouten-Walraven.

BULAGGI wil alle unieke kenmerken van een vrouw vieren met een perfect passende 
tas. In een tijd waarin een outfit niet alleen een look is, maar onderdeel van je identiteit, 
vinden wij het belangrijk dat dit bereikbaar is. BULAGGI begrijpt wat vrouwen willen en 
biedt een reeks betaalbare, on-trend tassen van hoge kwaliteit met rijke extra’s voor iede-
re gelegenheid. Onze tassen zijn niet getest op dieren en vrij van dierlijke materialen. 

Annemarieke Schouten-Walraven: “Wij hebben BULAGGI door onze aderen stromen; dat 
maakt het voor ons eenvoudig om de continuïteit in merkbeleving en collecties te kun-
nen waarborgen. Het vertrouwde BULAGGI-gevoel uit zich in mooie, betaalbare tassen 
volgens de laatste trends, met veel detail en rijke extra’s. Iedere collectie opnieuw.”

“Alle tassen van BULAGGI zijn geproduceerd van hoogwaardig PU. We hebben oog voor 
duurzaamheid en onze rol in de fashion industrie. Alle tassen hebben een verfijnde af-
werking, zodat vrouwen ze langdurig kunnen dragen en hergebruiken. En natuurlijk ma-
ken we elke collectie vanuit onze passie voor kleur, comfort en kwaliteit.” 
Annemarieke Schouten-Walraven, eigenaar en ontwerper bij BULAGGI
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