
  -Persbericht- 

 

Tussen ambacht en actualiteit | SS21 

 

Het Nederlandse merk BULAGGI introduceert een nieuw eco-friendly materiaal binnen 

zijn vegan zomercollectie voor 2021. In een tijd waarin zowel consument als merk 

zoekende is naar een balans tussen optimale kwaliteit voor een lange levensduur en 

hedendaagse ontwerpen die aansluiten op de actualiteit, brengt BULAGGI een collectie, 

bestaande uit twee lijnen: Reflect en Bloom. 

BULAGGI is zich bewust van de toenemende druk op mens en milieu, en de hieruit 

voortvloeiende grotere vraag naar milieuvriendelijkere materialen. Na de aankondiging in 

afgelopen seizoen dat het merk alleen nog vegan tassen produceert, is er - met dit 

milieuvraagstuk in het achterhoofd - gezocht naar nieuwe materialen. Met ingang van de 

SS21-collectie presenteert BULAGGI dan ook met trots een deel van de collectie in eco-

friendly, vegan materiaal. Dit materiaal is watergedragen en vrij van 

oplosmiddelen. 

          

 

Vergeleken met het traditionele productieproces van synthetisch leer worden het 

energieverbruik en afval van bijproducten aanzienlijk verminderd. Dankzij deze 

energiebesparing en het vermijden van oplosmiddelen worden de tassen koolstofarm 

geproduceerd. Dit draagt bij aan de stappen die nodig zijn om ons milieu te beschermen. 

Nog een bijkomend voordeel van dit proces is de enorme waterbesparing in vergelijking 

tot de traditionele manier van produceren. 

 

De collectie 

De collectie sluit door middel van de twee lijnen Reflect en Bloom aan bij de tweestrijd 

die we zien in de trends van zomer 2021. Neutrale kleuren en strakke stijlen spreken aan 

in onze zoektocht naar rust, terwijl we ook veel casual vormen met een bijna 

provocerende portie kleurintensiteit zien. Binnen deze contrasterende trends staan de 

invloeden uit de natuur centraal, evenals het gebruik van uiteenlopende ambachten in 

een nieuw jasje. 
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Zo wordt er in de lijn Bloom veelvuldig gebruik gemaakt van materialen als raffia, 

katoen en sisal. Combineer dit met vlechtwerk, macramé en gehaakte oppervlakken en 

er ontstaat een seizoensgebonden relevantie. Cognac krijgt een hoofdrol, maar laat zich 

ook gemakkelijk combineren met expressieve kleurtonen als kobalt of lila.  

                              

 

Binnen de lijn Reflect zien we een kalmere stijl met veel unikleurige tassen, afgewisseld 

met bloempatches of subtiele details zoals gekleurde randen. Het kleurenpalet is stoer, 

maar toch vrouwelijk en bestaat uit matte pastellen als poederroze, pebblegreen en 

blauw. 

 

  

 

NB; voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sabrina van 

Wijnbergen-Fischer via sabrina@bulaggi.com of +31 6 53724610 
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