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GREAT DECORATIONAL ITEMS FOR ROOMS

Onze schedels en hoorns zijn allemaal legaal geïmporteerd met veterinaire
rapportages en voldoen aan o.a. de CITES wetgeving. Het betreft natuurlijk
gestorven dieren waarvan de hoorns en schedels niet tot slachtafval worden
verwerkt maar een tweede leven krijgen als mooi kamerjuweel.
• Buffel schedel: Deze schedels komt van het platte land van Myanmar. De buffel
is in Myanmar nog een werk dier en leeft tussen de mensen in de dorpen.
• Watusi schedel: Ook wel watoesie rund genoemd komt uit Afrika, onze schedels komen uit Nigeria waar we ze lokaal opkopen van kleine boeren. Het watusi
rund is een afstammeling van de oer os en staat bekend als het oer rund die de
langste hoorns heeft. Zeer gewild door verzamelaars, prachtig als decoratie.
• Coyote schedel: Ook wel prairiewolf genoemd en afkomstig uit de familie der
hondachtigen in Midden Amerika. Zeer fraai geconserveerd met prachtige
tanden een symbool van kracht en schoonheid uit de directe natuur.
• Longhorn schedel: Indrukwekkende schedel qua formaat met enorme hoorns.
De meeste schedels van Longhorns komen uit de U.S.A. waar ze vooral in Texas
nog zeer veel voorkomen in het wild. Unieke en prachtige hoorns.

Our skulls and horns are all legally imported with veterinary reports and meet
the CITES legislation. All made from natural died animals the horns and skulls
are not be processed as waste but get a second life as a beautiful jewel room.
• Buffalo skull: These skulls come from the countryside of Myanmar The buffalo
in Myanmar is still a work animal and lives among the people in the villages.
• Watusi skull: Also called watoesie cow comes from Africa, our skulls come from
Nigeria where we buying from local small farmers. The watusi cow is a descendant of the primeval ox and is known as the ancient ox that has the longest horns.
Highly sought after by collectors, beautiful decoration.
• Coyote skull: Also called prairie wolf and come from the family of canids in
Central America. Beautifully preserved with beautiful teeth a symbol of strength
and beauty from the direct nature.
• Longhorn skull: Impressive in size skull with huge horns. Most Longhorn skulls
come from the USA especially in Texas where they are very common in the wild.
Unique and beautiful horns.
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