
Kussens
Kussens zijn hoofdzaak voor lekker en gezond slapen. Blycolin 
heeft in haar verkoopassortiment hoofdkussens te kust en te keur. 
Deze betrekken wij van een Europese partnerleverancier, die 
gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van hoofdkussens. 
Op de duurzaamheid, hygiëne- en gezondheidsaspecten en 
gebruikskwaliteiten kunt u dus vertrouwen. Met uw ogen dicht.



Soft kussens
Comfort 
Het 60/70 Comfort kussen heeft een gewicht van 700 gram en een vulling van de 
Dacron vezel. Dat is volumevast, maar soepel. De tijk is 100% perkal katoen met een 
rits van 30 cm. Dit optisch witte kussen is in twee verschillende maten verkrijgbaar 
en is tot 40˚C uitstekend te wassen, anti-allergisch en kan zelfs in de droger op lage 
temperatuur. 

Halfdons
Het kussen Halfdons weegt 900 gram en bevat 15% ganzendons en 85% 
ganzenveertjes. Heerlijk soepel en zacht dus voor uw gasten. De optisch witte tijk 
is gemaakt van 100% katoen. Wij adviseren u dit hoofdkussen niet te wassen, maar 
chemisch te laten reinigen. En natuurlijk is het goed om de kussens regelmatig te 
luchten en op te schudden.

Artikel Afmeting Prijs p/st

Kussen Comfort 50/90 cm €   8,95

Kussen Comfort 60/70 cm €   7,10

Kussen Halfdons 60/70 cm € 17,75

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. 

Kussens



Medium kussens
 
Luxe
Het kussen 60/70 weegt 800 gram en is extreem luchtig en heerlijk zacht. Dat komt 
door de ontelbare lichte polyester bolletjes, die anti-allergisch zijn en zich optimaal 
aanpassen aan de vorm van de hals en het hoofd. Het optimale comfort wordt nog 
eens versterkt door de tijk van 100% perkal katoen. Dit hoofdkussen heeft een 30 cm 
rits. Het kussen is wasbaar tot 60˚C en kan zelfs in de droger op lage temperatuur. 

Goodcare
Het 60/70 Goodcare kussen weegt 850 gram en is een veerkrachtig hoofdkussen 
met een tijk van 100% doorgestepte perkal katoen. De vulling van dit kussen is 
bijzonder. Deze bestaat namelijk uit 100% Wellcare polyester vezel behandeld voor 
anti-schimmel en anti-huisstofmijt, dus anti-allergisch. Goodcare kunt u wassen 
tot 60˚C en kan zelfs in de droger op lage temperatuur. 

Ecodown
Het Ecodown kussen is een topper in ons verkoopassortiment. Het 60/70 kussen 
heeft een gewicht van 1200 gram bestaat uit 100% gesiliconiseerde Ecodown 
polyester vezel met een tijk van 100% perkal katoen. Dit kussen heeft een zeer 
hoge vochtregulatie en is blijvend veerkrachtig en anti-allergisch. Ecodown kunt  
u wassen tot 60˚C en kan zelfs in de droger op lage temperatuur. 



Pure Eco
Het 60/70 Pure Eco kussen weegt 700 gram. De gerecyclede petvulling zorgt voor 
een volumineus, veerkrachtig en anti-allergisch kussen. De tijk is gemaakt van 
zachte, pure 100% biologische en fairtrade katoen, dat voldoet aan de strenge 
eisen van de Global Organic Textile Standard ( GOTS ) Eerlijk, puur en schoon dus! 
Door de combinatie van een bio/fairtrade katoen met een gerecyclede petvulling 
wordt rekening gehouden met de ecologische en sociale omstandigheden als ook 
de stabiliteit van de kleinschalige producenten. Het Pure Eco kussen kunt u wassen 
tot 60˚C en kan zelfs in de droger op lage temperatuur. 

Artikel Afmeting Prijs p/st

Kussen Luxe 60/70 cm € 10,50

Kussen Goodcare 60/70 cm € 19,35

Kussen Ecodown 60/70 cm € 13,35

Kussen Ecodown 50/90 cm € 15,55

Kussen Pure Eco 60/70 cm € 20,95

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. 

Firm kussens
Latexmix
Het Latexmix kussen is met 1500 gram het meest zware hoofdkussen in ons 
verkoopprogramma. De vulling bestaat uit 50% latexstaafjes en 50% synthetische 
bolletjes, ook anti-allergisch dus. Latexmix is ecru van kleur en heeft een tijk van  
100% twill katoen en rits van 30 cm. U kunt het wassen tot 60˚C. 

Artikel Afmeting Prijs p/st

Kussen Latexmix 60/70 cm € 12,90

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. 
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Kussens

Moltonsloop
Voor optimale hygiëne en om kussens te beschermen is een moltonsloop aan te raden. 
In het assortiment zit een kwaliteit met 2 afmetingen. Namelijk een 100% wit katoenen 
sloop van 200 gram/m² met hotelsluiting die te wassen is op 95˚C.

Afmeting Prijs per stuk

60/70/20 cm € 3,15

50/90/20 cm € 3,50

De minimale bestelhoeveelheid is 10.

Kussenbeschermer/vernieuwer
Deze kussenhoes van 100% microfiber is licht gewatteerd, volledig doorgestikt en heeft 
een hotelsluiting. Het is een product dat nieuwe kussens optimale bescherming biedt 
ter behoud van het kussen en extra hygiëne garandeert. Maar het is ook een product 
dat goed in te zetten is om bestaande kussens  nieuw leven in te blazen. De hoes is 
anti-allergisch en tot 60˚C wasbaar.

Artikel Maat Prijs p/st.

Kussenhoes microfiber 60/70 cm € 4,15

Kussenhoes microfiber 50/90 cm € 5,55

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. 

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

Kussentas
Kussens die u niet gebruikt, moet u kunnen opslaan zonder dat ze hun kwaliteiten 
verliezen. Wij hebben daarvoor een kussentas ontwikkeld, speciaal voor het 
verantwoord bewaren van uw kussens.

Artikel Afmeting Prijs p/st

Kussentas, non-woven,  
(voor kussenmaat 60/70)

65/53/8 cm € 2,50

Kussentas, non-woven,  
(voor kussenmaat 50/90)

80/45/8 cm € 2,65

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. 

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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