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Goede dekbedden en kussens zijn essentieel voor het opmaken van 
uw kamers. In onze linnenkamer vindt u alles wat u nodig heeft voor 
een mooi en comfortabel opgemaakt bed. Deze artikelen zijn goed 
wasbaar in de industriële wasserij en getest voor intensief gebruik. 
Handig, tijdbesparend en van hetzelfde hoge kwaliteitsniveau als  
het linnen in onze verhuurcollectie.

Speciale producten in 
onze bewezen collectie
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Dekbedden
Goede dekbedden zijn onmisbaar voor het 
slaapcomfort van uw gasten. Blycolin biedt 
een ruime collectie dekbedden met ieder fijne 
eigenschappen, geschikt voor intensief gebruik. 
Onze dekbedden zijn wasbaar, wat belangrijk is 
voor de hygiëne, gezondheid en duurzaamheid. 
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In onze collectie hebben wij vijf verschillende dekbedden die geproduceerd worden 
door een specialist in de ontwikkeling van dekbedden. Met de gegarandeerde 
kwaliteiten liggen uw gasten er warmpjes bij!

Microfiber
Het microfiber dekbed met een vulgewicht van 350 gr/m² staat garant voor optimaal 
comfort. De combinatie van de Microfiber tijk met de Hollowsoft vulling maakt het een 
soepel, zacht en aangenaam dekbed. Het dekbed is anti-allergeen, wasbaar tot 40˚C 
en kan zelfs in de droger tot 40˚C. Kortom: een dekbed met een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding verhouding.

Afmeting Afmeting

140/200 cm 200/220 cm

140/220 cm 240/200 cm

200/200 cm 240/220 cm

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

Basic
Het Basic dekbed heeft een gewicht van 450 gr/m² en een vulling van Hollowsoft 
vezel met een polyester/katoenen tijk. Opvallende kenmerken zijn ook de uitstekende 
vochtregulatie, de blijvende veerkracht en de anti-allergische waarden. De Basic heeft 
een banenstiksel en is wasbaar tot 30°C.

Afmeting Afmeting

140/200 cm 200/220 cm

140/220 cm 240/200 cm

200/200 cm 240/220 cm

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

Goodcare
Dit dekbed heeft een aantal uitmuntende eigenschappen. De Wellcare polyester vezel 
zorgt voor een goede vochtregulatie en gaat huismijt en bacteriën uitstekend te lijf.  
Naast de extra hygiënische eigenschappen is het dekbed met 100% katoenen perkal tijk 
blijvend veerkrachtig. U kunt het Goodcare dekbed met trapezium baanstiksel en een 
gewicht van 400 gr/m² prima wassen tot 60°C en zelfs in de droger op lage temperatuur.

Afmeting Afmeting

140/200 cm 200/220 cm

140/220 cm 240/200 cm

200/200 cm 240/220 cm

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.
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Ecodown
Het dekbed Ecodown is gevuld met de innovatieve 100% gesiliconiseerde Ecodown 
polyestervezel en voorzien van een 100% perkal katoenen tijk. Dit dekbed, dat carré 
is gestikt, is blijvend veerkrachtig en reguleert vocht erg goed. Het heeft een gewicht 
van 400 gr/m². Bovendien is het anti-allergisch, te wassen tot 60°C en in de trommel 
te drogen op lage temperatuur. En natuurlijk is het goed om het dekbed regelmatig te 
luchten en op te schudden. Ecodown dekbedden worden per stuk verpakt en geleverd  
in een tas.

Afmeting Afmeting

140/200 cm 200/220 cm

140/220 cm 240/200 cm

200/200 cm 240/220 cm

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

Dekbedtas
Dekbedden die u niet gebruikt, moet u kunnen opslaan zonder dat ze hun kwaliteiten 
verliezen. Wij hebben daarvoor een dekbedtas ontwikkeld, speciaal voor het 
verantwoord bewaren van uw dekbedden.

Artikel Afmeting

Dekbedtas non-woven blauw 1-persoons

Dekbedtas non-woven blauw  2-persoons

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.
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Kussens zijn hoofdzaak voor lekker en gezond  
slapen. Blycolin heeft in haar collectie 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 duurzaamheids-, hygiëne- en gezondheidsaspecten 
en gebruikskwaliteiten kunt u dus vertrouwen.  
Met uw ogen dicht.

Kussens
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Soft kussens
Comfort 
Het Comfort kussen heeft een gewicht van 700 gram en een vulling van 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

Kussen Comfort 50/90 cm

Kussen Comfort 60/70 cm

Kussen Halfdons 60/70 cm

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

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

Artikel Afmeting

Kussen Latexmix 60/70 cm

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

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

Afmeting

60/70/20 cm

50/90/20 cm*

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.
*Verpakt per twee stuks.

Moltonsloop
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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

Kussenhoes microfiber 60/70 cm

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

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 Maat

Kussentas, non-woven, blauw (voor kussenmaat 60/70) 65/53/8 cm

Kussentas, non-woven, blauw (voor kussenmaat 50/90) 80/45/8 cm

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

Kussenvernieuwer
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Om het comfort van het matras te verhogen, 
maar ook om het te beschermen, heeft Blycolin 
in haar collectie verschillende oplossingen. 
Voor iedere situatie het juiste product. Hoes- en 
plateaumoltons bieden extra hygiëne, maar ook 
extra ligcomfort voor uw gasten.   

Matrascomfort
en -bescherming
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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. Drogen  
op lage temperatuur.

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
 80/200 cm

 90/200 cm

 90/210 cm

100/200 cm

140/200 cm

140/210 cm

160/200 cm

160/210 cm

180/200 cm

180/210 cm

200/200 cm

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

Afmeting

90/190 cm

90/200 cm

90/210 cm

100/200 cm

100/210 cm

140/200 cm

140/210 cm

160/200 cm

160/210 cm

180/200 cm

180/210 cm

200/200 cm

200/210 cm

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.
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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.
Drogen op lage temperatuur.

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.
Drogen op lage temperatuur.

Artikel Afmeting

Blyco 90/190 cm

Blyco 80/200 cm

Blyco 90/200 cm

Blyco 90/210 cm

Blyco 100/200 cm

Blyco 100/210 cm

Blyco 120/200 cm

Blyco 120/210 cm

Blyco 140/200 cm

Blyco 140/210 cm

Blyco 160/200 cm
Blyco 160/210 cm
Blyco 180/200 cm

Blyco 180/210 cm

Blyco 200/200 cm

Blyco 200/210 cm

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

Artikel Afmeting

Blycolux 90/190 cm

Blycolux 80/200 cm
Blycolux 90/200 cm
Blycolux 90/210 cm
Blycolux 100/200 cm
Blycolux 100/210 cm
Blycolux 120/200 cm
Blycolux 120/210 cm
Blycolux 140/200 cm
Blycolux 140/210 cm
Blycolux 160/200 cm
Blycolux 160/210 cm
Blycolux 180/200 cm
Blycolux 180/210 cm
Blycolux 200/200 cm
Blycolux 200/210 cm

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.
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Tafelbescherming
Met tafelbescherming ligt uw linnen mooier op tafel 
zonder te verschuiven. Daarnaast beschermt het 
de tafel, het servies en het linnen, waardoor u de 
levensduur van uw restaurantinrichting verlengt. 
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Tafelbescherming
Onze tafelbescherming hebben wij op rollen van 20 meter in de breedten 85, 110, 135,
170 en 220 centimeter. Het is een reukloos product en vormvast tot 80°C. Het kan
tevens in de machine worden gewassen tot 60°C.

Breedte Verpakking

85 cm Rol van 20 meter

110 cm Rol van 20 meter

135 cm Rol van 20 meter

170 cm Rol van 20 meter

220 cm Rol van 20 meter

De minimale bestelhoeveelheid voor dit product is 1 rol.
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Kleding en doeken
Gevoel voor uitstraling. Uw persoonlijke stijl in en 
van de keuken. Kokskleding van topkwaliteit hoort 
daar helemaal bij. Die vindt u gegarandeerd in onze 
collectie van het gerenommeerde merk Le Nouveau 
Chef. Producten die uitmunten in pasvormen, 
draagcomfort én functionaliteit. Duurzaam, geschikt 
voor industrieel wassen, kleurecht, veilig en oersterk.

Met onze collectie keukenlinnen combineert u stijl  
met praktisch gebruik. Met hoogwaardige en 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.
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Koksbuizen
Gusto
De koksbuis Gusto heeft een slimfit pasvorm. Het design is ‘clean’ en wordt daarom
zowel door klassieke als moderne koks mooi gevonden. De zeer lichtgewicht stof is  
35 % BCI katoen / 65 % polyester (wit) 35 % BCI katoen / 65 % recycled polyester (zwart) 
waarvan het grootste deel van de katoen aan de binnenkant zit. Dit komt het draagcomfort 
en de vochtregulatie ten goede. Dit model is er in zwart en wit, heeft een borst- en 
pennenzakje en een blinde middensluiting met RVS drukknopen.

Artikel Maat

Gusto wit XXXS t/m XXXXXXL

Gusto zwart XXXS t/m XXXXXXL

De minimale bestelhoeveelheid is 5 stuks.

Glasgow
Een moderne koksbuis voor heren met een klassiek ‘Hilton’ ontwerp, gemaakt van 
luxueuze stof met stretch. De koksbuis heeft een pennenzak op de mouw, een verborgen 
vak en een schortenlus in de nek. De samenstelling is 65% polyester en 35% BCI katoen.

Artikel Maat

Glasgow wit XXS t/m XXXXL

De minimale bestelhoeveelheid is 5 stuks.
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Koksbuis Gusto Koksbuis Glasgow
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Koksbroek Oregon Koksbroek Ontario

Koksbroeken
Oregon en Ontario
Oregon en Ontario zijn unisex koksbroeken. Het model van beide broeken is een stoere 
5-pocket jeans met slank gesneden pijpen. De stof is samengesteld uit 35% BCI katoen / 
65% recycled polyester  en bevat stretch, dat zorgt voor meer draagcomfort. De Oregon is 
zwart en de Ontario is blauw. De Oregon is verkrijgbaar in 3 lengtematen.

Artikel Lengtemaat Maat

Oregon (zwart) 32 26 - 34

34 28 - 42

36 30 - 36

Ontario (blauw) 34 28 - 42

De minimale bestelhoeveelheid is 5 stuks.

Koksmutsen

Een Frans klassiek model of juist een modern model? Wij bieden in onze collectie 
twee kotsmutsen in verschillende modellen. Beide met verstelmogelijkheden aan de 
binnenzijde, waardoor deze muts op elke gewenste maat is af te stellen. Verkrijgbaar  
in wit en zwart. 

Artikel Lengtemaat Maat

Koksmuts (baret) 32 One size

Koksmuts (Fez) 34 One size

De minimale bestelhoeveelheid is 5 stuks.
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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 

Sloof Paris wit 100/100 cm 10 stuks

Sloof Paris zwart 100/100cm 10 stuks

Sloof Paris nimbus grijs 100/100 cm 10 stuks

Halsschort Vienna wit 70/110 cm 10 stuks

Halsschort Vienna zwart 70/110 cm 10 stuks

Halsschort Vienna nimbus grijs 70/110 cm 10 stuks

Halsschort Innovation zwart of nimbus grijs 100/110 cm 10 stuks

Slovenbandjes Afmeting Verpakt per 

Set slovenbandjes:
Wit, zwart en grijs

112/3,5 cm 10 paar 

De sloven en schorten hebben losse slovenbandjes, uitgezonderd de Innovation.  
De samenstelling is 65% polyester en 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 de collectie 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 

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

Glazendoek ruit zwart/wit, halflinnen/halfkatoen 65/65 cm 12 stuks

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

Serveerdoek wit met grijs, 100% katoen 65/40 cm 12 stuks

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.

Borduren

Eerste regel tekst

Iedere volgende regel tekst

Logo’s op aanvraag
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Badjassen
Fijne badjassen dragen bij aan het comfort van uw 
gasten. Op het gemak opstaan, nog wat werken voor 
het slapengaan... Alle badjassen zijn gemaakt voor 
intensief gebruik en in diverse lengtes verkrijgbaar. 
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De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. De ceintuur kunt u ook los bestellen vanaf 10 stuks. De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. De ceintuur kunt u ook los bestellen vanaf 10 stuks.

Elegance
De Badjas Elegance is een luchtige 
velours kwaliteit van 380 gr/m² die 
als een tweede huid aanvoelt. Ook 
deze badjas is in verschillende lengtes 
verkrijgbaar en alleen in de kleur wit. 
Voorzien van sjaalkraag en twee lussen 
voor de ceintuur.

Maat

M 120 cm lang 

L  125 cm lang

XL 130 cm lang

Ceintuur Elegance

Supreme
De Supreme badjas is een 100% katoen 
product, verkrijgbaar in stralend wit en is 
een badkameraccessoire dat uw gasten 
weldadig omarmt. Letterlijk, want de 
gebreide kwaliteit in 400 gram/m² met 
sjaalkraag is warmzacht en comfortabel 
om te dragen en heeft twee lussen voor 
de ceintuur.

Maat

M 120 cm lang

L  130 cm lang

XL 140 cm lang

Losse ceintuur Supreme

Nuance
De Nuance badjas is een bijzondere. De binnenzijde van de badjas is van katoen en dat 
zorgt voor een goede vochtopname en comfort. De buitenzijde is van polyester en geeft 
hierdoor een heerlijk zacht gevoel, het blijft lekker zacht en mooi na bewassing.  
De badjas heeft een gebreide kwaliteit in 300 gr/m² en is verkrijgbaar in de kleur wit.  
De sjaalkraag met grijze bies zorgt ook nog voor een mooie nuance.

Maat

M 125 cm lang 

L  125 cm lang

XL 130 cm lang

Ceintuur Nuance

Kinderbadjassen
Ook voor de kleine gasten hebben we een badjas in onze collectie. De badjas is van
gebreide kwaliteit in 360 gr/m² en 100% katoen. Een badkameraccessoire dat uw
gasten zeker zal verrassen. De kinderbadjas is verkrijgbaar in de kleur beige.

Maat Verpakt

0 - 2 jaar 1 stuks

3 - 5 jaar 1 stuks

5 - 7 jaar 1 stuks

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. 

Borduring
Badjassen met uw bedrijfsnaam of logo geeft extra cachet. Borduring met uw eigen 
signatuur is bovendien een extra drempeltje tegen de mogelijke diefstal van uw 
badgoed. Blycolin kan probleemloos borduren met uw teksten en huisstijl.

Borduren

Eerste regel tekst

Iedere volgende regel tekst

Logo’s op aanvraag
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GOOD
STORIES

RE
CYCLED

BLUE
COTTON

RE
MADE

COME
BACK

FROM STORIES TO BEDWEAR...

EEN DUURZAME COLLECTIE BEDLOPERS EN 
KUSSENSLOPEN, GEMAAKT VAN GEDRAGEN 
SPIJKERBROEKEN.

Blue
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Katoen is een waardevolle grondstof.  Daarom zoeken we steeds naar manieren 
om materialen opnieuw te gebruiken. In dit unieke recycleproces worden oude 
jeans door sterke machines ontrafeld in kleine blauwe katoenvezels. Een ervaren 
familiebedrijf in Spanje spint het weefsel vervolgens tot garen. Deze spoelen 
vormen de basis voor nieuw beddengoed. Een volledig circulair proces waarmee 
we duizenden liters water, energie en grondstoffen besparen.

Samenstelling: 
Jeans Recycled 45%, Cotton Recycled 30%, PET Recycled 15%, Polyester Virgin 10%. 

Sierkussen

Afmeting

30/60 cm

Bedloper

Afmeting 

160/110 cm 

 220/110 cm 

 260/110 cm 

Kussensloop

Afmeting

30/60/20 cm

Minimale bestelhoeveelheid op aanvraag.
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Persoonlijke offerte? 
Bel +32 (0)3 488 68 18 of 
mail welkombij@blycolin.com.

Disclaimer
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 € 25,00 vrachtkosten in rekening. Minimale bestelhoeveelheden worden per product aangegeven.

Versie Maart 2022


