
Blycolin oferuje szereg rozwiązań mających na celu zwiększenie 
wygody spania na materacu, a także jego ochrony. Mamy odpowiedni 
produkt dla każdej sytuacji. Ochraniacze i maty chronią materace i 
zapewniają wyższy poziom higieny i wygody dla Państwa klientów. 
W naszym asortymencie mamy różnorakie produkty, zapewniające 
różne poziomy jakości.

Ochraniacze na 
materac



Bawełniane ochraniacze
na matera
Bawełniane ochraniacze na materac 
produkowane są w 100% z bawełny. Jej 
waga 200 gr/m2 gwarantuje dobrą ochronę 
Państwa materaca. Ochraniacze można prać 
w temperaturze 95°C i pasują na materace o 
wysokości od 18 do 25 cm.

Ochraniacze na m
aterac

Wymiary Cena za szt.
  80/200 cm 8,40 €

  90/200 cm 8,90 €

  90/210 cm 9,80 €

100/200 cm 9,60 €

140/200 cm 11,75 €

140/210 cm 12,90 €

160/200 cm 12,70 €

160/210 cm 14,05 €

180/200 cm 13,75 €

180/210 cm 15,10 €

200/200 cm 16,00 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk.



Ochraniacz na 
materac Care Plus 
Ochraniacz na materac Care Plus 
produkowany jest z cienkiego, elastycznego 
materiału poliuretanowego / poliestrowego 
(bez PCV), dzięki czemu ma on właściwości 
antyalergiczne, opóźniające palenie i 
wodoodporne, co zapewnia optymalną 
higienę Państwa materaców. Ochraniacz 
ten przeznaczony jest na materace o 
wysokości od 18 do 23 cm.

Wymiary Cena za szt. 
18 cm

Cena za szt. 
23 cm

  90/190 cm 21,95 € 24,60 €
  80/200 cm 23,45 € 25,05 €
  80/210 cm X 26,10 €
  90/200 cm 23,90 € 25,70 €
  90/210 cm 24,10 € 26,80 €

100/200 cm 25,60 € 30,30 €

100/210 cm 24,20 € 32,50 €

120/200 cm 29,35 € 31,55 €

120/210 cm 32,45 € 35,10 €

140/200 cm 31,30 € 32,15 €

140/210 cm 32,90 € 35,50 €

160/200 cm 34,90 € 38,35 €

160/210 cm 39,05 € 41,65 €

180/200 cm 38,90 € 42,80 €

180/210 cm 42,90 € 42,90 €

200/200 cm 43,25 € 47,30 €

200/210 cm 46,60 € 47,65 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk. 



Mata ochronna na 
materac Blyco
Produkt ten produkowany jest ze 100% 
niebielonej bawełny o wadze 480 gr/m2. 
Ma 4 gumki na rogach i można go prać w 
temperaturze 95°C.

Mata ochronna na 
materac Blycolux
Ta mata ochronna jest wyprodukowana 
ze 100% bawełny, w której umieszczono 
wewnętrzną wodoodporną warstwę. Mata 
ma wagę 440 gr/m2, 4 gumki na rogach i 
można ją prać w temperaturze 95°C.

Artykuł Wymiary Prijs p/st.
Blyco   90/190 cm 14,95 €
Blyco   80/200 cm 14,95 €
Blyco   90/200 cm 15,95 €
Blyco   90/210 cm 16,85 €
Blyco 100/200 cm 16,50 €
Blyco 100/210 cm 16,95 €
Blyco 120/200 cm 18,50 €
Blyco 120/210 cm 32,95 €
Blyco 140/200 cm 20,95 €
Blyco 140/210 cm 33,45 €
Blyco 160/200 cm 23,80 €
Blyco 160/210 cm 33,95 €
Blyco 180/200 cm 26,60 €
Blyco 180/210 cm 34,45 €
Blyco 200/200 cm 29,95 €
Blyco 200/210 cm 34,95 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk.

Artykuł Wymiary Prijs p/st.
Blycolux   90/190 cm 21,15 €
Blycolux   80/200 cm 21,15 €
Blycolux   90/200 cm 21,25 €
Blycolux   90/210 cm 25,25 €
Blycolux 100/200 cm 22,90 €
Blycolux 100/210 cm 25,40 €
Blycolux 120/200 cm 26,95 €
Blycolux 120/210 cm 50,70 €
Blycolux 140/200 cm 31,85 €
Blycolux 140/210 cm 51,40 €
Blycolux 160/200 cm 35,55 €
Blycolux 160/210 cm 52,10 €
Blycolux 180/200 cm 40,60 €
Blycolux 180/210 cm 52,30 €
Blycolux 200/200 cm 46,05 €
Blycolux 200/210 cm 53,15 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk.



Ochraniacze na m
aterac

Comfort Deck
Comfort Deck to nowy produkt w naszym 
asortymencie. Ma on nie tylko właściwości 
ochraniające, ale także zwiększające wygodę 
spania. Dzięki jego wysokiej wadze 750 gr/m2  
gość otrzymuje wspaniałe wrażenie luksusu. 
Comfort Deck ma pełnowłókniste wypełnienie, 
poszycie z poliestru/bawełny i można go prać w 
temperaturze do 40°C.

Wymiary Cena za szt.
  80/200 cm 15,40 €

  80/210 cm 15,75 €

  90/200 cm 16,45 €

  90/210 cm 17,15 €

100/200 cm 18,20 €

100/210 cm 19,25 €

110/210 cm 21,00 €

120/210 cm 21,70 €

135/200 cm 22,05 €

140/200 cm 22,05 €

140/210 cm 22,40 €

150/210 cm 23,45 €

160/200 cm 25,55 €

160/210 cm 26,60 €

180/200 cm 28,00 €

180/210 cm 28,70 €

200/200 cm 32,55 €

200/210 cm 32,90 €

205/200 cm 33,60 €

Minimalna wielkość zamówienia to 25 sztuk.

NOWOŚĆ W 
ASORTYMENCIE!



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


