
     
In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

Catalogus
Verkochte items
ter inspiratie
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Een glaskraal speciaal
door Brangel vervaardigd
en tot een sieraad geweven
Om als blijk van waard-
ering aan iemand te 
geven

Typefouten
voorbehouden.
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          ................................ W
ie is Brangel Specials...................................

Brangel Specials is begin 2006 gestart
als eenmanszaak door Angélique van Braak-
van Remundt om een uitweg te geven aan 
alle creatieve ideeën en concepten die haar 
in de jaren daarvoor al bezig hielden.
Hoewel Angélique zeer brede interesses en 
opleiding heeft als het gaat om het gebruik 
van verschillende materialen die leiden tot 
haar creatieve en kunstzinnige uitspattingen, 
is de focus van Brangel Specials in de loop 
van 2006 steeds meer op de glaskunst en 
met name sieraden komen te liggen. 
Doel van deze glaskunst is om een ‘gevoel’ 
over te brengen. Zonder uitzondering zijn de 
creatieve hoogstandjes van Brangel Specials 
met overgave, liefde en vooral plezier ge-
maakt en zijn dan ook uniek in hun soort.
Er wordt nooit gewerkt met mallen of
‘productie’ gedraaid, juist is het soms de 
imperfectie die het tot een uniek kunststuk 
maakt.
 Het kleurgebruik en de kleurcombinaties zijn 
altijd verrassend en worden zelfs achter de 
glasbrander nog inspiratievol gecreëerd. 
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          ............................... W
at m

aakt Brangel Specials...........................

Glaskralen
In grote lijnen zijn de volgende 4 soorten 
glaskralen en –sieraden te onderscheiden:

de Brangel Bonk, een grote holle kraal 
met veel kleurcombinaties; perfect om 
aan een eenvoudige ketting te dragen;
de Brangel Spirit, meestal een holle kraal 
in een ‘sprekende kleur, stoer en met een 
boodschap;
de Brangel Eccentric, ook meestal een 
holle kraal 
de Brangel Angel, het schatje van de 
familie wordt gemaakt in vele kleuren 
en kleurcombinaties en is altijd voorzien 
van een hoogwaardige zilveren kern: een 
verzamelobject, waarvan er bijvoorbeeld 
meerdere aan een mooie zilveren arm-
band geregen kunnen worden.

De Brangel Bonken en Eccentrics draagt men 
aan de speciale wisselkettingen van Brangel 
Specials. De Brangel Angels komen het best 
tot zijn recht aan de  Sterling Zilveren Brangel 
Wings.

Het is tevens mogelijk om de Brangel Dreams 
als een set van bij elkaar passende glaskralen 
aan te schaffen. Hier kun je een eigen sieraad 
van maken. Als je op zoek bent naar een kant 
en klaar sieraad zijn er altijd diverse creaties 
aanwezig in het eigen atelier: de Brangel 
Heavens. 
 

•

•

•

•
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          ...........................O
p m

aat...W
orkshops...Bestellen.......................

Sieraden op maat
Natuurlijk maakt Angélique ook op bestel-
ling sieraden die opgebouwd zijn uit één of 
meerdere glaskralen waarbij naar keuze de 
ketting of armband van sterling-zilver, nikkel-
vrij metaal of suéde kan worden uitgezocht. 
Natuurlijk fantastisch om bij een nieuwe set 
kleding een bijpassend en uniek sieraad te 
bestellen of eerder gedragen kleding weer 
extra elan te geven met een op kleur en vorm 
uitgedacht glassieraad.

Workshops
Naast de creaties van Angélique is het ook 
mogelijk om workshops in het Brangel atelier 
te volgen. Er zijn diverse workshopvormen 
voor alle niveaus. Er is een speciale folder 
waar deze workshops kleurrijk zijn beschre-
ven. 
 
Bestellen
Uit de catalogus: stuur een mail met het 
nummer van de kraal en uw adres. U ont-
vangt zo spoedig mogelijk een mail met 
gegevens over de kraal en de factuur. De 
kraal wordt 1 week gereserveerd en zodra 
uw betaling binnen is, wordt de bestelling 
u zo spoedig mogelijk toegezonden. Mocht 
een verkochte kraal uw interesse wekken, 
mail dan het nummer. Angélique zal zich dan 
door die kraal laten inspireren. Een exacte 
kopie wordt het niet - de kraal behoudt zijn 
eigen identiteit
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

Brangel Bonken

kunnen als wisselkraal 
besteld worden of vast in
een ketting verwerkt worden.
De prijzen zijn dan ook
exclusief ketting.
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS09/BB112 VERKOCHT

BS08/BB066 VERKOCHT

BS09/BB073 VERKOCHT

BS08/BB066 VERKOCHT

BS09/BB112 VERKOCHT

BS09/BB73 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS09/BB101 VERKOCHT

BS08/BB069 VERKOCHT

BS09/BB103 VERKOCHT

BS08/BB069 VERKOCHT

BS09/BB101 VERKOCHT

BS09/BB103 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS09/BB117 VERKOCHT

BS08/BB118 VERKOCHT

BS09/BB111 VERKOCHT

BS08/BB118 VERKOCHT

BS09/BB117 VERKOCHT

BS09/BB111 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BB047 VERKOCHT

BS08/BB075 VERKOCHT

BS08/BB049 VERKOCHT

BS08/BB075 VERKOCHT

BS08/BB047 VERKOCHT

BS08/BB049 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BB078 VERKOCHT

BS08/BB054 VERKOCHT

BS08/BB055 VERKOCHT

BS08/BB054 VERKOCHT

BS08/BB078 VERKOCHT

BS08/BB055 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BB056  VERKOCHT

BS08/BB080 VERKOCHT

BS08/BB058 VERKOCHT

BS08/BB080 VERKOCHT

BS08/BB056 VERKOCHT

BS08/BB058 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BB089 VERKOCHT

BS08/BB086 VERKOCHT

BS08/BB091 VERKOCHT

BS08/BB086/VERKOCHT

BS08/BB089 VERKOCHT

BS08/BB091 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BB095 VERKOCHT

BS08/BB100 VERKOCHT

BS08/BB094 VERKOCHT

BS08/BB VERKOCHT

BS08/BB095 VERKOCHT

BS08/BB094 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BB038 VERKOCHT

BS08/BB039 VERKOCHT

BS08/BB040 VERKOCHT

BS08/BB039 VERKOCHT

BS08/BB038 VERKOCHT

BS08/BB040 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BB041 VERKOCHT

BS08/BB042 VERKOCHT

BS08/BB043 VERKOCHT

BS08/BB042 VERKOCHT

BS08/BB041 VERKOCHT

BS08/BB043 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS09/BB107 VERKOCHT

BS09/BB108 VERKOCHT

BS09/BB106 VERKOCHT

BS09/BB108 VERKOCHT

BS09/BB107 VERKOCHT

BS09/BB106 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS09/BB104 VERKOCHT

BS09/BB105 VERKOCHT

BS09/BB106 VERKOCHT

BS09/BB105 VERKOCHT

BS09/BB104 VERKOCHT

BS09/BB106 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BB052 VERKOCHT

BS08/BB068 VERKOCHT

BS09/BB119 VERKOCHT

BS08/BB068 VERKOCHT

BS08/BB052 VERKOCHT

BS09/BB119 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BB077 VERKOCHT

BS08/BB085 VERKOCHT

BS09/BB115 VERKOCHT

BS08/BB085 VERKOCHT

BS08/BB077 VERKOCHT

BS09/BB115 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS09/BB142 VERKOCHT

BS09/BB143 VERKOCHT

BS09/BB156 VERKOCHT

BS09/BB143 VERKOCHT

BS09/BB142 VERKOCHT

BS09/BB156 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS09/BB151 VERKOCHT

BS08/BB153 VERKOCHT

BS09/BB115 VERKOCHT

BS08/BB153 VERKOCHT

BS09/BB151 VERKOCHT

BS09/BB115 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

Brangel Angels

kunnen gespaard worden
en aan een speciale ketting
en/of speciaal armband
geregen worden.
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BA004 VERKOCHT

BS08/BA056 VERKOCHT

BS08/BA010 VERKOCHT

BS08/BA056 VERKOCHT

BS08/BA004 VERKOCHT

BS08/BA010 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS09/BA072 VERKOCHT

BS09/BA073 VERKOCHT

BS09/BA074 VERKOCHT

BS09/BA073 VERKOCHT

BS09/BA072 VERKOCHT

BS09/BA074 VERKOCHT

                                                                                                                                     25



     
In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS09/BA077 VERKOCHT

BS09/BA076 VERKOCHT

BS08/BA009 VERKOCHT

BS09/BA076 VERKOCHT

BS09/BA077 VERKOCHT

BS08/BA009 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BA017 VERKOCHT

BS08/BA012 VERKOCHT

BS08/BA023 VERKOCHT

BS08/BA012 VERKOCHT

BS08/BA017 VERKOCHT

BS08/BA023 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BA014 VERKOCHT

BS08/BA015 VERKOCHT

BS08/BA034 VERKOCHT

BS08/BA015 VERKOCHT

BS08/BA014 VERKOCHT

BS08/BA034 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BA040 VERKOCHT

BS08/BA030 VERKOCHT

BS08/BA031 VERKOCHT

BS08/BA030 VERKOCHT

BS08/BA040 VERKOCHT

BS08/BA031 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BA047 VERKOCHT

BS08/BA048 VERKOCHT

BS08/BA044 VERKOCHT

BS08/BA048 VERKOCHT

BS08/BA047 VERKOCHT

BS08/BA044 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BA042 VERKOCHT

BS08/BA051 VERKOCHT

BS08/BA052 VERKOCHT

BS08/BA051 VERKOCHT

BS08/BA042 VERKOCHT

BS08/BA052 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BA062 VERKOCHT

BS08/BA055 VERKOCHT

BS08/BA064 VERKOCHT

BS08/BA055 VERKOCHT

BS08/BA062 VERKOCHT

BS08/BA064 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BA002 VERKOCHT

BS08/BA003 VERKOCHT

BS08/BA070 VERKOCHT

BS08/BA003 VERKOCHT

BS08/BA002 VERKOCHT

BS08/BA070 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BA069 VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

BS08/BA069 VERKOCHT

VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

Brangel Dreams

kunnen door uzelf of door 
Brangel verwerkt worden in 
een sieraad.
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BD001 VERKOCHT

BS08/BD XXX

BS08/BD XXX

BS08/BD XXX

BS08/BD001 VERKOCHT

BS08/BD XXX
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

Brangel Spirits

is opgemaakt met een Bonk 
in een sprekende kleur. Deze 
vormt samen met de suède 
veter en de spirit kaart een 
harmonieus geheel met een 
boodschap.
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BSpi006 VERKOCHT

BS08/BSpi017 VERKOCHT

BS08/BSpi012 VERKOCHT

BS08/BSpi017 VERKOCHT

BS08/BSpi006 VERKOCHT

BS08/BSpi012VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BSpi015 VERKOCHT

BS08/BSpi002 VERKOCHT

BS08/BSpi018 VERKOCHT

BS08/BSpI002 VERKOCHT

BS08/BSpi015 VERKOCHT

BS08/BSpi018 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BSpi006 VERKOCHT

BS08/BSpi017 VERKOCHT

BS08/BSpi012 VERKOCHT

BS08/BSpi017 VERKOCHT

BS08/BSpi006 VERKOCHT

BS08/BSpi012VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BSpi004 VERKOCHT

BS08/BSpi014 VERKOCHT

BS08/BSpi016 VERKOCHT

BS08/BSpi014 VERKOCHT

BS08/BSpi004 VERKOCHT

BS08/BSpi016 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BSpi006 VERKOCHT

BS08/BSpi017 VERKOCHT

BS08/BSpi012 VERKOCHT

BS08/BSpi017 VERKOCHT

BS08/BSpi006 VERKOCHT

BS08/BSpi012VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS09/BSpi027 VERKOCHT

BS09/BSpi028 VERKOCHT

BS08/BSpi003 VERKOCHT

BS09/BSpi028 VERKOCHT

BS09/BSpi027 VERKOCHT

BS08/BSpi003 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BSpi010 VERKOCHT

BS08/BSpi023 VERKOCHT

BS08/BSpi024 VERKOCHT

BS08/BSpi023 VERKOCHT

BS08/BSpi010 VERKOCHT

BS08/BSpi024 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BSpi019 VERKOCHT

BS08/BSpi020 VERKOCHT

BS08/BSpi021 VERKOCHT

BS08/BSpi020 VERKOCHT

BS08/BSpi019 VERKOCHT

BS08/BSpi021VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BSpi013 VERKOCHT

BS08/BSpi011 VERKOCHT

BS08/BSpi025 VERKOCHT

BS08/BSpi011VERKOCHT

BS08/BSpi013 VERKOCHT

BS08/BSpi025VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

Brangel Eccentric

de glaskunst als sieraad
met hoge excentrieke
uitstraling.

                                                                                                                                  45



     
In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BE009 VERKOCHT

BS09/BE014 VERKOCHT

BS08/BE006 VERKOCHT

BS09/BE014 VERKOCHT

BS08/BE009 VERKOCHT

BS08/BE006 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS09/BE015 VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

BS09/BE015 VERKOCHT

VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

Brangel Heaven

in deze sieraden zijn de
Brangel glaskralen verwerkt 
tot een bijzondere creatie.
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS08/BH001 VERKOCHT

BS08/BH002 VERKOCHT

BS08/BH003 VERKOCHT

BS08/BH002 VERKOCHT

BS08/BH001 VERKOCHT

BS08/BH003 VERKOCHT
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In haar ontwerpen brengt zij een hoop to  leven - herkenbaarheid en eenvoud is haar streven.

BS09/BH005 VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

BS09/BH005 VERKOCHT

VERKOCHT
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