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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Supreme

Elegance

Nuance

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.

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.

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

Maat

Maat

M 120 cm lang

M 120 cm lang

M 125 cm lang

L 130 cm lang

L 125 cm lang

L 125 cm lang

XL 140 cm lang

XL 130 cm lang

XL 130 cm lang

Losse ceintuur Supreme

Ceintuur Elegance

Ceintuur Nuance

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.

Kinderbadjassen

Borduring

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.

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.

Maat

Verpakt

Borduren

0 - 2 jaar

1 stuks

Eerste regel tekst

3 - 5 jaar

1 stuks

Iedere volgende regel tekst

5 - 7 jaar

1 stuks

Logo’s op aanvraag

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.
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