
SnooZZ
bedaccessoires
Blycolin denkt graag met u mee in de kwaliteit en uitstraling 
van de bedden in uw verblijfsaccommodatie. En bij meedenken 
alleen laten wij het niet. Want in ons verkoopassortiment 
hebben wij verschillende bedaccessoires die inspirerend 
bijdragen aan het onderscheidende vermogen van uw  
kamers. Speels en functioneel tegelijkertijd.

SIERKUSSENS 
EN BEDLOPERS



SnooZZ is niet voor niets met dubbel Z. De serie bedlopers is namelijk double face 
gemaakt. Met verschillende kleuren aan de boven- en onderzijde dus. Of andersom, 
want u bepaalt welke kleur letterlijk de boventoon voert. Deze bedlopers zijn er in 
verschillende kleurencombinaties, waardoor u haast eindeloos kunt variëren en 
decoreren. SnooZZ is gemaakt van 100% polyester in een gewicht van 220 gr/m2. 
Uiteraard kunt u de bedlopers uitstekend wassen op 60°C. Wij hebben SnooZZ in  
drie verschillende afmetingen voor diverse matrasbreedten.

Kussens
De kussens hebben een vulling van schuimrubber vlokken en de tijk is non-woven.

Artikel Maat Prijs p/st.

Kussen 40/40 cm €  2,40

Kussen 30/60 cm €  3,10

Kussen 60/90 cm €  8,45

De minimale bestelhoeveelheid voor dit product is 25 stuks.
SnooZZ bedaccessoires



*   Maat 160/110cm is voor matrasbreedte 80, 90 en 100 cm 

Maat 220/110cm is voor matrasbreedte 120, 140 en 160 cm 

Maat 260/110cm voor matrasbreedte 180 en 200 cm 

Kussenslopen en bedlopers 
SnooZZ kussenslopen en bedlopers zijn van 100% polyester gemaakt in een  
gewicht van 220 gr/m2 en in de volgende kleurcombinaties verkrijgbaar:

Artikel Maat Prijs p/st. Prijs p/st. DF

Kussensloop 40/40/15 cm €   4,90 €   5,30

Kussensloop 30/60/20 cm €   5,45 €   5,90 

Kussensloop 60/90/20 cm € 11,60 € 11,75 

Bedloper 160/110 cm * € 38,95

Bedloper 220/110 cm * € 61,20

Bedloper 260/110 cm * € 72,35
*DF is Double Face voor de kussenslopen

De minimale bestelhoeveelheid voor dit product is 25 stuks.

Green/Moss Steeple grey/Cool grey Steel blue/Sandalwood

Taupe/Grey stone Bronze/Rust Purple/ Shark



Combi-pakket Dreamer (1 kussen per bed)

                                   Single Queen King

Artikel Maat Artikel Maat Maat

1 kussen 60/90 cm 2 kussens 60/90 cm 60/90 cm

1 kussensloop 60/90/20 cm 2 kussenslopen 60/90/20 cm 60/90/20 cm

1 bedloper 160/110 cm 1 bedloper 220/110  cm 260/110  cm

Pakketprijs € 57,25
€ 61,00 DF*

Pakketprijs €   98,50
€ 105,50 DF*

€ 109,25
€ 116,70 DF*

*DF is Double Face voor de kussenslopen

Combi-pakket Sleeping Beauty (2 kussens per bed)

                                   Single Queen King

Artikel Maat Artikel Maat Maat

1 kussen 30/60 cm 2 kussens 30/60 cm 30/60 cm

1 kussen 60/90 cm 2 kussens 60/90 cm 60/90 cm

1 kussensloop 30/60/20 cm 2 kussenslopen 30/60/20 cm 30/60/20 cm

1 kussensloop 60/90/20 cm 2 kussenslopen 60/90/20 cm 60/90/20 cm

1 bedloper 160/110 cm 1 bedloper 220/110 cm 260/110 cm

Pakketprijs € 65,35
€ 70,10 DF*

Pakketprijs € 114,70
€ 123,60 DF*

€ 125,45
€ 134,75 DF*

*DF is Double Face voor de kussenslopen

Combi-pakketten
Het is mogelijk een zogenoemd combi-pakket te bestellen bestaande uit kussens, 
kussenslopen en bedlopers. 



SnooZZ bedaccessoires

Combi-pakket Daydreams (3 kussens per bed)

                                   Single Queen King

Artikel Maat Artikel Maat Maat

1 kussen 30/60 cm 2 kussens 30/60 cm 30/60 cm

1 kussen 40/40 cm 2 kussens 40/40 cm 40/40 cm

1 kussen 60/90 cm 2 kussens 60/90 cm 60/90 cm

1 kussensloop 60/30/20 cm 2 kussenslopen 40/40/15 cm 40/40/15 cm

1 kussensloop 40/40/15 cm 2 kussenslopen 60/30/20 cm 60/30/20 cm

1 kussensloop 60/90/20 cm 2 kussenslopen 60/90/20 cm 60/90/20 cm

1 bedloper 160/110 cm 1 bedloper 220/110  cm 260/110 cm

Pakketprijs € 72,30
€ 77,90 DF*

Pakketprijs € 128,85
€ 139,10 DF*

€ 139,50
€ 150,25 DF*

*DF is Double Face voor de kussenslopen



Persoonlijke offerte? 
Bel +32 (0) 3 / 488.68.18 of 
mail welkombij@blycolin.com

Disclaimer
Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, per stuk en exclusief B.T.W. en 
geldig vanaf 1 mei 2017. Prijswijzingen alsmede eventuele druk- en 
zetfouten zijn voorbehouden en verplichten ons niet tot levering. Voor 
de actuele prijzen of een persoonlijke offerte kunt u uiteraard contact 
opnemen met ons, tel +32 (0) 3 / 488.68.18 of mail welkombij@blycolin.com

Bij een bestelling onder € 250,00 brengen wij € 15,00 vrachtkosten in 
rekening. Minimale bestelhoeveelheden worden per product aangegeven.

Drukversie 05/2017


