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In 2017 streeft Bragard nieuwe ambities na die worden gedragen door onze kernwaarden en onze identiteit nog zullen 
versterken.

Als etalage bij uitstek van het Bragard-universum krijgt ook onze catalogus een make-over. Zijn uitgesproken 
klantgerichte structuur maakt het lezen comfortabeler en de inhoud is ook efficiënter georganiseerd. 
 
Service, Kwaliteit en Traditie zijn de pijlers van ons merk.
 
Service loopt als een rode draad door al onze bedrijfsprocessen. Wij laten ons in de eerste plaats leiden door u! Wij 
identificeren, voorspellen en ontwikkelen processen waarmee we u zo goed mogelijk van dienst trachten te zijn en 
optimaal aan uw verwachtingen beantwoorden binnen de gewenste termijn.
Bragard start dit jaar de procedure op voor het verkrijgen van de ISO 90001-certificering, om zijn servicekwaliteit verder 
te blijven verbeteren.
 
Kwaliteit vormt de kern van onze knowhow. Sinds de oprichting in 1933 focust het merk Bragard op de uitmuntendheid 
van zijn modellen, ongeacht het gamma of de positionering. Daarom beheren we zelf van begin tot eind onze 
productieketen, wat onder meer inhoudt dat al onze modellen ontworpen worden in de eigen werkplaats in Epinal, die 
de knowhow van Bragard ademt.
Onze grondstoffen zijn voornamelijk afkomstig uit korte leveringsketens waarvan de meeste in de Vogezen vertrekken, 
en veel van onze producten dragen het label Tissu France Terre Textile.
 
Traditie en Innovatie zijn twee fundamentele pijlers van ons merk en vormen de basis van onze ontwikkelingsstrategie. 
Innovatie kan volgens ons enkel vertrekken vanuit het respect voor een diepgewortelde traditie waarvan de regels 
moeten evolueren met hun tijd en met de behoeften van de klanten. Zoals de charismatische chef Thierry Marx zeer 
terecht opmerkt “gaat het er niet om te kiezen tussen Traditie en Innovatie, maar is het juist door die paradox te 
overstijgen dat men innoveert”.
 
De koksjas GRAND Chef is het perfecte voorbeeld van deze vanzelfsprekende combinatie. De klassieke versie die in 1976 
ontstond maar nog niets aan eigentijdsheid heeft ingeboet is gemaakt van Pima-katoen van premiumkwaliteit dat is 
ontwikkeld in samenwerking met een wever uit de Vogezen! Van dit onverwoestbare model introduceerden we in 2015 
een versie in een katoenen stof met innoverende eigenschappen op basis van nanotechnologie: de Grand Chef Allure 
was geboren.
 
Nog steeds in het streven naar uitmuntendheid en innovatie verkenden we recent nieuwe horizonten in onze 
samenwerking met de even beroemde als getalenteerde driesterrenchef Alain Ducasse. Het resultaat is de niet te 
versmaden lijn Premium Alain Ducasse By Bragard.

Lees verder en u zult nog heel wat nieuwigheden ontdekken. Wij gooien immers elke dag opnieuw onze knowhow en 
passie in de strijd om u collecties voor te stellen die stuk voor stuk zijn afgestemd op uw vak, in een geest van diep 
respect voor de veeleisendheid die uw werk typeert.
 
We wensen u veel leesplezier.

www.bragard.com
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YVES MATTAGNE

Yves Mattagne start na zijn militaire dienst bij de Belgische marine 
in de keukens van het Hilton International Hotel in Brussel.
Na drie jaar verhuist hij naar het Hilton International in Gatwick. 
Daar werkt hij twee jaar als chef van het gastronomisch restaurant.
Terug in België gaat hij aan de slag in L’Orangerie waar hij Michel 
Beyls assisteert.

Mattagne volgt ook een stage van acht maanden bij Le Divellec in 
Parijs, als voorbereiding op de opening van het Sea Grill Restaurant 
in het Radisson SAS Royal Hotel Brussels waar hij chef is sinds 
januari 1990. In 1991 haalt hij zijn eerste Michelinster en is hij Chef 
van de maand bij Gault & Millau. In 1997 krijgt de Sea Grill van het 
Radisson Blu Royal Hotel zijn tweede Michelinster.

In juli 2010 wordt Yves Mattagne de enige eigenaar en zaakvoerder 
van de Sea Grill. Sinds augustus 2016 kunnen liefhebbers van zijn 
keuken ook terecht in Brasserie Balthazar in Knokke-Heist.

Gelieve de kledingstukken te passen na ontvangst van uw bestelling.
Indien U niet tevreden bent over de kleding, graag binnen 2 weken
na ontvangst terugsturen; wij ruilen de artikelen of geven U het geld
terug.
Wij verzoeken U in het gefrankeerde retourpakket de volledig
ingevulde leveringsbon toe te voegen met aan de achterzijde Uw
opmerkingen of aanwijzingen. De etiketten van de teruggestuurde
artikelen dienen per se hierbij te zijn.

Deze garantie is slechts van toepassing op nieuwe, onberispelijke en
ongewassen artikelen. Deze garantie geldt niet voor artikelen die
speciaal gefabriceerd of geborduurd zijn.

Wacht U niet tot het volgende bezoek van onze vertegenwoordiger 
om de artikelen te retourneren. Om praktische redenen kunnen wij 
de garantietermijn niet langer dan 14 dagen garanderen.
De verzending vindt plaats op risico van de geadresseerde. Het adres
voor Uw retourzending is als volgt : Regus Parc de l’Alliance 9a,
Boulevard de France, 1420 Braine-l’Alleud, België; rembourszen-
dingen worden geweigerd.
Eigendomsvoorwaarden
De op de leveringsbon genoemde goederen blijven eigendom van
BRAGARD tot het moment van volledige betaling van de afgesproken

prijs. Faillissement of opheffing van de koper vormen geen
uitzondering op deze clausule.
Betalingsvoorwaarden
Onze facturen dienen contant betaald te worden, zonder korting,
uitgezonderd speciale betalingsafspraken. Bij niet-betaling op de
vervaldag wordt de factuur met 20% verhoogd met een minimum van 
25 € als basisbedrag. Bovendien dient de rente van de achterstallige
betaling van 1% per maand zonder aanmaning betaald te worden
vanaf de vervaldag. Alle rechtsvorderingen, zowel van aanklager als
aangeklaagde, vallen onder de uitdrukkelijke bevoegdheid van de
rechtbank van Brussel. Onze prijzen zijn franco vermeld, zonder en 
met BTW (incl. 21% BTW). Franco vanaf 230 € (excl. btw), behalve bij 
contante betaling.

Bijdrage voor verpakkings- en verzendkosten : 11,95 € . Deze
worden zonder financieringskosten berekend, d.w.z. betaling aan de
bezorger, zonder kosten. De prijzen zijn onder voorbehoud vermeld,
onze vertegenwoordigers stellen U op de hoogte van eventuele
prijsveranderingen sinds het drukken van deze catalogus. Foto’s
niet bindend. De vermelde prijzen zijn inclusief 21 % btw. Dit onder
voorbehoud van wijzigingen in de wetgeving en/of veranderingen in
het btw-percentage.

De prijzen zijn geldig tot 31 December 2017.

info@bragard.be
00 32 (0) 63 22 16 76

De garantie van Bragard

Naamloze Vennootschap Kapitaal 70 000 € - BRAGARD, Axis Gate – Axis Parc Rue du Fond Cattelain, 2 B-1435 Mont-Saint-Guibert, België - Tel. + 32(0)63221676 - Fax. + 32(0)63218655 
E.mail : info@bragard.be

H.R.A. : 22.312 - BTW : 453 128 471 - Bank : B.B.L. 360-1084844-02 - P.C.R. : 000-1395797-64

Maten en afmetingen
Neem voordat u de bestelling doet zorgvuldig uw maat op, direct op het lichaam en zonder druk uit te oefenen. Als u tussen 2 maten twijfelt, kies dan altijd de grootste
maat. Borst : meet in horizontale richting, met uw armen omlaag en op het breedste deel. Taille : meet het slankste deel van de taille. Heupen : meet het breedste deel.
Raadpleeg de matentabellen en bestel de desbetreffende maat.

 Maat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

 Bovenwijdte in cm 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-112 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142

 Taillewijdte in cm 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119

 Heupwijdte in cm 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142 143-148

 Maat 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

 Bovenwijdte in cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

 Maat 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

 Taillewijdte in cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116

 Heupwijdte in cm 90 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125

Matentabel dames

Matentabel heren, overhemdmaten :
nekomtrek in cm.

Broeken




