
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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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 100/100 cm 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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