
SnooZZ
akcesoria sypialniane
Blycolin wie, jak istotnym elementem w pokoju hotelowym 
jest łóżko i jego aranżacja. Wspólnie z Państwem zależy nam 
na wywarciu niezapomnianego wrażenia na gościu hotelowym. 
Dlatego w naszym asortymencie znajdują się różnie akcesoria 
sypialniane, które w inspirujący sposób przyczynią się do 
wyróżnienia Państwa pokoi.

PODUSZKI 
DEKORACYJNE I 

NARZUTY



Nazwa SnooZZ nie bez powodu ma dwa Z. W tej serii oferujemy Państwu podwójne 
narzuty o  różnych kolorach wierzchniej i spodniej strony.  Lub odwrotnie, bo to 
Państwo decydują, które kolory mają być dominujące. Nasze narzuty to połączenia 
różnych kolorów, które umożliwiają Państwu ich nieskończone dobieranie. Produkty 
SnooZZ produkowane są z 100% poliestru o wadze 220 gr/m2. Narzuty można prać 
w temperaturze 60°C. Oferujemy je w trzech wymiarach dopasowanych do różnych 
wielkości materaców.

Poduszki 
Poduszki wypełnione są granulkami z pianki gumowej, a poszycie jest z włókniny.

Artykuł Rozmiar Cena za szt.
Poduszka 40/40 cm €  2,40

Poduszka 30/60 cm €  3,10

Poduszka 60/90 cm €  8,45

Minimalne zamówienie to 25 sztuk.
Akcesoria sypialniane SnooZZ



*   Rozmiar 160/110cm przeznaczony jest na materace o szerokości 80, 90 i 100 cm  

Rozmiar 220/110cm przeznaczony jest na materace o szerokości 120, 140 i 160 cm  

Rozmiar 260/110cm przeznaczony jest na materace o szerokości 180 i 200 cm

Poszewki na poduszki i narzuty 
Poszewki na poduszki i narzuty SnooZZ produkowane są z 100% poliestru o wadze  
220 gr/m2 i dostępne w poniższych kombinacjach kolorów:

Artykuł Rozmiar Cena za szt. Cena za szt. DF
Poszewka 40/40/15 cm   4,90 €   5,30 €

Poszewka 30/60/20 cm   5,45 €   5,90 €

Poszewka 60/90/20 cm 11,60 € 11,75 €

Narzuta 160/110 cm * 38,95 €

Narzuta 220/110 cm * 61,20 €

Narzuta 260/110 cm * 72,35 €
*DF to poszewki dwustronne Double Face 

Minimalne zamówienie to 25 sztuk.

Green/Moss Steeple grey/Cool grey Steel blue/Sandalwood

Taupe/Grey stone Bronze/Rust Purple/ Shark



Komplet Daydreams (3 poduszki na łóżko)

                                   Single Queen King
Artykuł Rozmiar Artykuł Rozmiar Rozmiar
1 poduszka 30/60 cm 2 poduszki 30/60 cm 30/60 cm

1 poduszka 40/40 cm 2 poduszki 40/40 cm 40/40 cm

1 poduszka 60/90 cm 2 poduszki 60/90 cm 60/90 cm

1  poszewka na 
poduszkę 60/30/20 cm 2  poszewki na 

poduszkę 40/40/15 cm 40/40/15 cm

1  poszewka na 
poduszkę 40/40/15 cm 2  poszewki na 

poduszkę 60/30/20 cm 60/30/20 cm

1  poszewka na 
poduszkę 60/90/20 cm 2  poszewki na 

poduszkę 60/90/20 cm 60/90/20 cm

1 narzuta 160/110 cm 1 narzuta 220/110  cm 260/110 cm

Cena kompletu 72,30 €
77,90 € DF*

Cena kompletu 128,85 €
139,10 € DF*

139,50 €
150,25 € DF*

*DF to poszewki dwustronne Double Face

Komplety
Produkty mogą Państwo zamawiać w kompletach składających się z poduszek, 
poszewek na poduszki i narzut. 



Komplet Sleeping Beauty (2 poduszki na łóżko)

                                   Single Queen King
Artykuł Rozmiar Artykuł Rozmiar Rozmiar
1 poduszka 30/60 cm 2 poduszki 30/60 cm 30/60 cm

1 poduszka 60/90 cm 2 poduszki 60/90 cm 60/90 cm

1  poszewka na 
poduszkę 30/60/20 cm 2  poszewki na 

poduszkę 30/60/20 cm 30/60/20 cm

1  poszewka na 
poduszkę 60/90/20 cm 2  poszewki na 

poduszkę 60/90/20 cm 60/90/20 cm

1 narzuta 160/110 cm 1 narzuta 220/110 cm 260/110 cm

Cena kompletu 65,35 €
70,10 € DF*

Cena kompletu 114,70 €
123,60 € DF*

125,45 €
134,75 € DF*

*DF to poszewki dwustronne Double Face

Komplet Dreamer (1 poduszka na łóżko)

                                   Single Queen King
Artykuł Rozmiar Artykuł Rozmiar Rozmiar
1 poduszka 60/90 cm 2 poduszki 60/90 cm 60/90 cm

1  poszewka na 
poduszkę 60/90/20 cm 2  poszewki na 

poduszkę 60/90/20 cm 60/90/20 cm

1 narzuta 160/110 cm 1 narzuta 220/110  cm 260/110  cm

Cena kompletu 57,25 €
61,00 € DF*

Cena kompletu   98,50 €
105,50 € DF*

109,25 € 
16,70 € DF*

*DF to poszewki dwustronne Double Face

Akcesoria sypialniane SnooZZ



Oferta indywidualna? 
Zadzwoń pod +48 (0) 12 650 02 48
lub wyślij maila na adres 
office.pl@blycolin.com

Zastrzeżenie
Wszystkie ceny podano w euro, za sztukę i bez VAT. Ceny obowiązują 
od 1 maja 2017. Z zastrzeżeniem zmiany cen i ewentualnych błędów w 
druku. Nie stanowią one zobowiązania do dostawy. W celu uzyskania 
informacji o aktualnych cenach lub indywidualnej oferty zachęcamy 
do kontaktu pod numerem telefonu +48 (0) 12 650 02 48 lub mailowo 
pod adresem office.pl@blycolin.com. W przypadku zamówienia poniżej 
250,00 € pokrywają Państwo koszt dostawy w wysokości 15,00 €. Przy 
każdym produkcie podano wielkość minimalnego zamówienia.

Wersja do druku z 05/2017


