
                     Keukenlinnen
Met onze collectie keukenlinnen combineert u stijlvol met praktisch 
gebruik. Met de hoogwaardige, veilige stoffen zetten we werk- en 
draagcomfort bovenaan. Onze collectie kan bovendien uitstekend 
tegen het stootje van professioneel gebruik en verliest geen 
kwaliteit als ze keer op keer wordt gewassen.



Keukenlinnen

Sloven
Sloven zijn bij uitstek geschikt om uw brigade uniform gekleed te presenteren aan uw 
gasten. Snel en zonder grote investeringen. Blycolin heeft verschillende soorten sloven 
in haar assortiment. Aan de keuzemogelijkheden die u heeft, schort het alvast niet.
 

Artikel Afmeting Verpakt per Prijs p/st

Sloof Monte Carlo wit 120/95 cm 10 stuks € 12,90

Sloof Monte Carlo streep
Blauw/wit of zwart/wit

120/95 cm 10 stuks € 16,50

Sloof Monte Carlo zwart 120/95 cm 10 stuks € 14,95

Sloof Monte Carlo nimbus grijs 100/110 cm 10 stuks € 14,95

Halsschort Lisboa wit 100/110 cm 10 stuks € 15,30

Halsschort Lisboa streep,  
blauw/wit of zwart/wit

100/110 cm 10 stuks € 22,15

Halsschort Lisboa zwart 100/110 cm 10 stuks € 17,25

Halsschort Lisboa nimbus grijs 100/110 cm 10 stuks € 17,25

Slovenbandjes Afmeting Verpakt per Prijs p/st

Set slovenbandjes:
Wit, blauw, zwart, streep, grijs en 
nimbus grijs

112/3,5 cm 10 paar €   3,10

De samenstelling van alle sloven en slovenbandjes is 65% polyester/35% katoen

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. 

Gevoel voor uitstraling, ambiance. Kleding van topkwaliteit hoort  
daar helemaal bij. Die vindt u gegarandeerd in onze collectie van het  
gerenommeerde merk Le Nouveau Chef. De kleding van Le Nouveau Chef  
is duurzaam, geschikt voor industrieel wassen, kleurecht, veilig en oersterk.



Keukendoeken
De keukendoeken in het verkoopprogramma van Blycolin zijn onderscheidend. Op 
de eerste plaats door hun functionaliteit. Al onze keukendoeken zijn kwalitatief zo 
samengesteld dat ze precies en uitstekend doen waarvoor ze bestemd zijn. Daarnaast 
zijn onze keukendoeken verrassend mooi van design. Het blauw hebben we vaarwel 
gezegd en gekozen voor zwart/wit. Anders en verfrissend!

Artikel Afmeting Verpakt per Prijs p/st

Theedoek Nationaal zwart/wit,  
100% katoen 65/65 cm 12 stuks € 1,10

Glazendoek ruit zwart/wit,  
halflinnen/halfkatoen

65/65 cm 12 stuks € 1,65

Blokdoek zwart/wit, 100% katoen 65/65 cm 12 stuks € 1,25

Passeerdoek, 100% katoen 70/70 cm 12 stuks € 2,30

Diendoek gele rand, halflinnen 65/50 cm 12 stuks € 1,50

De minimale bestelhoeveelheid is 12 stuks. 

Borduring
Kleding met uw bedrijfsnaam of logo geeft extra cachet.  
Borduring met uw eigen signatuur is bovendien een extra drempel  
tegen mogelijke diefstal van uw bedrijfskleding. Blycolin kan  
probleemloos uw kleding borduren met uw teksten en huisstijl.

Eerste regel tekst € 4,80
Iedere volgende regel tekst € 3,85
Logo’s op aanvraag



                     Keukenlinnen

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.
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