
Om het comfort van het matras te verhogen maar ook te beschermen 
heeft Blycolin in haar verkoopassortiment verschillende oplossingen. 
Voor iedere situatie het juiste product. Hoes -en plateaumoltons 
beschermen matrassen en biedt extra hygiëne en een stukje extra 
ligcomfort voor uw gasten. We hebben daarom diverse producten in 
verschillende kwaliteiten in ons assortiment. 

Matrascomfort
en -bescherming



Hoesmolton katoen
De hoesmolton katoen is vervaardigd van 100% 
katoen. Door de 200 gr/m2 platbinding is het een 
stevige bescherming van uw matras. De molton 
is te wassen op 95°C en is te gebruiken voor een 
matrashoogte van 18 tot 25 cm. 
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Afmeting Prijs p/st.
  80/200 cm €   8,40

  90/200 cm €   8,90

  90/210 cm €   9,80

100/200 cm €   9,60

140/200 cm € 11,75

140/210 cm € 12,90

160/200 cm € 12,70

160/210 cm € 14,05

180/200 cm € 13,75

180/210 cm € 15,10

200/200 cm € 16,00

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. 



Hoesmolton  
Care Plus 
De hoesmolton Care Plus is vervaardigd 
van een flinterdunne, soepele stof die 
bestaat uit Polyurethaan / Polyester 
(PVC vrij), hierdoor is de molton 
anti-allergisch, vlamvertragend en 
waterafstotend en biedt het dus een 
optimale hygiënische bescherming voor 
uw matrassen. Deze molton is voor een 
matras van 18 of 23 cm hoog.

Afmeting
Prijs p/st.
18 cm

Prijs p/st.
23 cm

  90/190 cm € 21,95 € 24,60
  80/200 cm € 23,45 € 25,05
  80/210 cm X € 26,10
  90/200 cm € 23,90 € 25,70
  90/210 cm € 24,10 € 26,80

100/200 cm € 25,60 € 30,30

100/210 cm € 24,20 € 32,50

120/200 cm € 29,35 € 31,55

120/210 cm € 32,45 € 35,10

140/200 cm € 31,30 € 32,15

140/210 cm € 32,90 € 35,50

160/200 cm € 34,90 € 38,35

160/210 cm € 39,05 € 41,65

180/200 cm € 38,90 € 42,80

180/210 cm € 42,90 € 42,90

200/200 cm € 43,25 € 47,30

200/210 cm € 46,60 € 47,65

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. 



Plateaumolton 
Blyco
Dit product is van 100% ongebleekte 
katoen gemaakt en heeft een gewicht van 
480 gr/m2. Het heeft 4 elastieken aan de 
hoeken en is kookvast op 95°C wasbaar.

Plateaumolton 
Blycolux 
Deze plateaumolton is niet alleen 
gemaakt van een 100% katoen maar 
heeft ook een waterdichte tussenlaag.  
De molton heeft een gewicht van  
440 gr/m2 en heeft 4 elastieken aan de 
hoeken en is kookvast op 95°C wasbaar.

Artikel Afmeting Prijs p/st.

Blyco   90/190 cm € 14,95
Blyco   80/200 cm € 14,95
Blyco   90/200 cm € 15,95
Blyco   90/210 cm € 16,85
Blyco 100/200 cm € 16,50
Blyco 100/210 cm € 16,95
Blyco 120/200 cm € 18,50
Blyco 120/210 cm € 32,95
Blyco 140/200 cm € 20,95
Blyco 140/210 cm € 33,45
Blyco 160/200 cm € 23,80
Blyco 160/210 cm € 33,95
Blyco 180/200 cm € 26,60
Blyco 180/210 cm € 34,45
Blyco 200/200 cm € 29,95
Blyco 200/210 cm € 34,95

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

Artikel Afmeting Prijs p/st.

Blycolux   90/190 cm € 21,15
Blycolux   80/200 cm € 21,15
Blycolux   90/200 cm € 21,25
Blycolux   90/210 cm € 25,25
Blycolux 100/200 cm € 22,90
Blycolux 100/210 cm € 25,40
Blycolux 120/200 cm € 26,95
Blycolux 120/210 cm € 50,70
Blycolux 140/200 cm € 31,85
Blycolux 140/210 cm € 51,40
Blycolux 160/200 cm € 35,55
Blycolux 160/210 cm € 52,10
Blycolux 180/200 cm € 40,60
Blycolux 180/210 cm € 52,30
Blycolux 200/200 cm € 46,05
Blycolux 200/210 cm € 53,15

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. 



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

Comfort Deck
De Comfort Deck is een nieuw product in het 
assortiment. Het is een product dat naast de 
beschermende eigenschappen van een molton 
ook echt een comfortverhogende meerwaarde 
heeft. Dat komt door de dikte, ofwel het gewicht 
van 750 gr/m2. Hierdoor krijgt de gast een 
heerlijk luxe gevoel. De Comfort Deck heeft een 
golvend banenstiksel, een holvezelvulling en tijk 
van polyester/katoen en is wasbaar tot 40°C.

Afmeting Prijs p/st.

  80/200 cm € 15,40

  80/210 cm € 15,75

  90/200 cm € 16,45

  90/210 cm € 17,15

100/200 cm € 18,20

100/210 cm € 19,25

110/210 cm € 21,00

120/210 cm € 21,70

135/200 cm € 22,05

140/200 cm € 22,05

140/210 cm € 22,40

150/210 cm € 23,45

160/200 cm € 25,55

160/210 cm € 26,60

180/200 cm € 28,00

180/210 cm € 28,70

200/200 cm € 32,55

200/210 cm € 32,90

205/200 cm € 33,60

De minimale bestelhoeveelheid is 25 stuks.

NIEUW IN HET 
ASSORTIMENT!


