
Bronmans Tricot Beneden-Leeuwen

”Om deze kwaliteit zo 
mooi mogelijk te 
houden adviseren wij 
u om dit artikel op 
een temperatuur van 
30 graden te wassen.”

”Ook raden wij u aan 
gebreide artikelen 
liggend te drogen. 
Hierdoor blijft het 
beter in model.”

GELEGENHEID TOT KOPEN 
VAN ONZE PRODUKTEN 

TEGEN FABRIEKSPRIJZEN!

De Breierij

Van Heemstraweg 38
6658-KH  Beneden-Leeuwen
Telefoon: 0487 - 593628
Fax: 0487 - 593077
E-Mail: info@de-breierij.nl
www.de-breierij.nl

Openingstijden showroom:

Groepsbezoek altijd op afspraak, bel 0487-593628 om 
te reserveren of voor meer informatie.

Particulier bezoek op afspraak en tijdens onze speciale 
 koopdagen.
Om op de hoogte gehouden te worden kunt u zich 
aanmelden door e-mail te sturen naar: 
info@de-breierij.nl of door even te bellen naar 
0487-593628.

In deze folder vind u enkele impressies van “De Breierij”.
Demonstraties en excursies zijn het hele jaar door op 
afspraak. En...

Gezellige modeshows

“Bij groepen 
van 20 personen 
verzorgen we 
ook een 
gezellige mode-
show, waarbij 
we ook een 
aantal mensen 
uit de groep 
uitnodigen om 
hieraan deel te 
nemen”

Samenstelling

“Een modieus en feeste-
lijk artikel wat gebreid 
is van een 50% katoen 
/ 50% acryl garen.” Breien in de praktijk...

Ambachtelijke 
Breierij“Ruime parkeer

gelegenheid en 
 eenvoudig te 

 bereiken”
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Breien, wat is dat nou eigenlijk?

Waarschijnlijk kan iedereen zich wel voorstellen hoe 
moeder of oma met breinaalden en bolletjes wol in 
de weer was.

Gelukkig voor deze moeders en oma’s worden de 
truien die in de winkel gekocht worden over het alge-
meen geproduceerd met behulp van breimachines. 
Hoe dat in zijn werk gaat laten we u graag zien.

De meeste mensen kunnen zich er niet zoveel bij 
voorstellen en zijn vaak verbaasd als we ze ontvan-
gen en ze ineens ‘oog in oog’ staan met een moder-
ne breimachine. Vaak duurt het niet lang of men wil 
er het fijne van weten.

“De naaigarens welke gebruikt worden om de 
gebreide onderdelen te verwerken tot eindproduct. 
Veelal truien en vesten”

“Op deze kleine brei-
machine worden biezen 
gebreid waar bijvoor-
beeld polo-sluitingen 
van worden gemaakt”

“Foto van de 
 zogenaamde 
slede van de 
 huidige generatie 
 breimachines”

“Een breimachine 
uit 1933, nog altijd 
volledig operatio-
neel en inzetbaar”

Nabehandeling

“Stomen, hier krijgt het 
eindproduct een extra 
nabehandeling. Alle  
vouwen en kreukels  
worden er met behulp 
van stoom uitgehaald.”

Met deze wetenschap leek het ons een aardig idee 
om dit voor het ‘grote publiek’ toegankelijk te 
maken. We nodigen u dan ook van harte uit om, 
onder het genot van een kop koffie meer te mogen 
vertellen over hoe ons familiebedrijf ontstaan is.   
Het hele jaar door worden nieuwe modellen  
ontwikkeld. Materialen en kleuren die niet langer in 
het modebeeld passen worden vervangen door nieuwe 

en de modellering wordt daar waar nodig aangepast 
op de trends van het moment. De kwaliteit is daarbij 
van groot belang.

In onze showroom en winkel vind u een ruime keuze 
van onze collectie in vele modellen, kleuren en 
maten. 
We bieden u onze collecties aan tegen gunstige 
fabrieksprijzen.

Nieuw in ons assortiment: 
We zijn nu 
ook dealer van 
 ‘scheepjeswol’ 
handbreigarens 
voor mensen 
die graag zelf 
aan de slag 
willen.”

De breimachines
“De breimachine en 
het bedieningspaneel. 
Hier zijn alle actuele 
gegevens op af te 
lezen. Zo is te zien 
hoelang de machine 
nog moet breien 
en kunnen kleine 
wijzigingen worden 
aangebracht aan het 
artikel wat op dat 
moment geprodu-
ceerd wordt”

We hopen u graag eens te begroeten.


