Dekbedden
Dekbedden beantwoorden in hoge mate aan het slaapcomfort
van uw gasten en zijn ook erg handig voor de housekeeping
die met dekbedden uw bedden in een handomdraai stijlvol kan
opmaken. Onze dekbedden zijn ook wasbaar, belangrijk voor
hygiëne, gezondheid en duurzaamheid.

Dekbedden

In het verkoopprogramma heeft Blycolin vijf verschillende dekbedden. Wij kopen ze
voor u in bij een zakenpartner die volledig gespecialiseerd is in de ontwikkeling en het
maken van dekbedden. De kwaliteiten liggen er dus warmpjes en gegarandeerd 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, wat het lichaam omarmd. Het dekbed is antiallergeen en wasbaar tot 40˚C en kan zelfs in de droger tot 40˚C. Kortom een dekbed
met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
Afmeting

Prijs p/st

Afmeting

Prijs p/st

140/200 cm

€ 16,95

200/220 cm

€ 26,95

140/220 cm

€ 18,95

240/200 cm

€ 30,95

160/200 cm

€ 18,50

240/220 cm

€ 34,95

200/200 cm

€ 23,95

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

Prijs p/st

Afmeting

Prijs p/st

140/200 cm

€ 19,30

200/220 cm

€ 32,20

140/220 cm

€ 21,30

240/200 cm

€ 35,50

160/200 cm

€ 22,40

240/220 cm

€ 40,30

200/200 cm

€ 29,25

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
perkaline 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

Prijs p/st

Afmeting

Prijs p/st

140/200 cm

€ 23,05

200/220 cm

€ 43,60

140/220 cm

€ 25,85

240/200 cm

€ 50,05

160/200 cm

€ 33,40

240/220 cm

€ 56,50

200/200 cm

€ 38,70

260/200 cm

€ 59,85

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

Ecodown
Het dekbed Ecodown is gevuld met de innovatieve 100% gesiliconiseerde
Ecodown polyester vezel en voorzien van een 100% perkal katoenen tijk. Dit
dekbed, dat carré is gestikt met opstaande randjes, 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.
Afmeting

Prijs p/st

Afmeting

Prijs p/st

140/200 cm

€ 35,65

200/220 cm

€ 62,30

140/220 cm

€ 39,35

240/200 cm

€ 64,05

160/200 cm

€ 44,20

240/220 cm

€ 74,55

200/200 cm

€ 55,65

260/200 cm

€ 65,80

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

PURE ECO

®

by Blycolin

Pure Eco
Het Pure Eco dekbed is duurzaam geproduceerd en daarom een mooie toevoeging op
onze collectie. De gerecyclede petvulling (rPET) zorgt voor een volumineus, veer
krachtig en anti-allergisch dekbed. Het dekbed heeft een vulgewicht van 400 gr/m2 ,
een trapezium stiksel en kan gewassen worden tot 60°C en kan zelfs in de droger op
lage temperatuur. 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.
Afmeting

Prijs p/st

Afmeting

Prijs p/st

140/200 cm

€ 49,95

200/220 cm

€ 82,95

140/220 cm

€ 55,95

240/200 cm

€ 86,50

160/200 cm

€ 58,75

240/220 cm

€ 89,95

180/220 cm

€ 73,95

260/200 cm

€ 93,50

200/200 cm

€ 73,50

260/220 cm

€ 97,95

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

Van fles naar vulling

Gerecyclede petvulling (rPET) is gemaakt van plastic flessen en ander
verpakkingsafval. Tijdens een uniek proces wordt het restmateriaal zorgvuldig
gesorteerd en gewassen. Na het vermalen blijven er zachte, soepele vlokken
over; een milieuvriendelijk materiaal dat de basis vormt voor allerlei nieuwe
producten, zoals de vulling voor onze dekbedden en kussens. Het gebruik van
rPET zorgt voor een sterk verminderde CO2 voetafdruk én een verlaging van
afvalstort. Dat slaapt onbezorgd, rustig en heerlijk zacht.

Dekbedden

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

Prijs p/st

Dekbedtas non-woven

1-persoons

€ 3,20

Dekbedtas non-woven

2-persoons

€ 3,65

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

Persoonlijke offerte?
Bel 0418-541800 of
mail welkom@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 0418-541800 of mail welkom@blycolin.com
Bij een bestelling onder € 250,00 brengen wij € 15,00 vrachtkosten in
rekening. Minimale bestelhoeveelheden worden per product aangegeven.
Drukversie 05/2017

