Kokskleding
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.

Koksbuis Gusto wit

Kokskleding

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 50%
polyester / 50% katoen 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

Prijs p/st

Gusto wit

XXXS t/m XXXXXXL

€ 45,50

Gusto zwart

XXXS t/m XXXXXXL

€ 48,50

De minimale bestelhoeveelheid is 5 stuks.

Valencia
De koksbuis Valencia kleedt slank af, zonder dat uw bewegingsvrijheid beperkt wordt.
Het slim fit model heeft drukknopen, lange mouwen en een handig pennenzakje. De
stof is 65% polyester / 35% katoen .
Artikel

Maat

Valencia wit

XXXS t/m XL

€ 43,00

XXL t/m XXXXL

€ 45,00

Valencia zwart

De minimale bestelhoeveelheid is 5 stuks.

Prijs p/st

XXXS t/m XL

€ 46,10

XXL t/m XXXXL

€ 48,10

Koksbbroek Ontario blauw

Koksbuis Berlin wit

Koksbuis Valencia zwart

Berlin
De koksbuis Berlin is helemaal gemaakt voor vrouwen in de keuken. Dus mooi
getailleerd in een prettige pasvorm met eigenwijze zijsplitjes. De stof is 50% polyester / 50%
katoen en valt soepel en geeft u alle bewegingsvrijheid. Dit model is er in zwart en wit.
Artikel

Maat

Prijs p/st

Berlin wit

XXXS t/m XL

€ 48,95

XXL t/m XXXL

€ 50,95

XXXS t/m XL

€ 53,30

XXL t/m XXXL

€ 55,30

Berlin zwart (50% polyester/50% katoen)

De minimale bestelhoeveelheid is 5 stuks.

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 65% polyester en
35% katoen 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

Prijs p/st

Oregon (zwart)

32

26 - 34

€ 45,50

34

28 - 42

€ 45,50

36

30 - 36

€ 45,50

34

28 - 38

€ 45,50

Ontario (blauw)
De minimale bestelhoeveelheid is 5 stuks.

Koksbbroek Madrid

Madrid
De koksbroek Madrid is een unisex koksbroek die door de lichtgewicht stof een heerlijk
draagcomfort heeft. De broek is vervaardigd van 65% polyester / 35% katoen, heeft een
elastische band in de taille en een rits en knoop en is verkrijgbaar in de kleur effen zwart.
Artikel

Maat

Prijs p/st

Madrid (zwart)

40 - 56

€ 39,75

Madrid (zwart)

58 - 60

€ 41,75

De minimale bestelhoeveelheid is 5 stuks.

Borduring
Kokskleding met uw bedrijfsnaam of logo geeft extra cachet. Borduring met uw eigen
signatuur is bovendien een extra drempel tegen mogelijke diefstal van uw kokskleding.
Blycolin kan probleemloos uw kleding borduren met uw teksten en huisstijl.
Eerste regel tekst
Iedere volgende regel tekst
Logo’s op aanvraag

€ 4,80
€ 3,85

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

Persoonlijke offerte?
Bel 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

