Kussens
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.
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Soft kussens

Medium kussens

Comfort

Luxe

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.

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.

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.

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

Moltonsloop

Latexmix

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.

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

Afmeting
60/70/20 cm
50/90/20 cm*
De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

*Verpakt per twee stuks.

Moltonsloop
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Kussenbeschermer/vernieuwer

Kussentas

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 antiallergisch en tot 60˚C wasbaar.

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

Artikel

Maat

Kussenhoes microfiber

60/70 cm

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.

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks.

Kussenvernieuwer
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