
                     Tekstylia 
Nasza kolekcja tekstyliów kuchennych to połączenie stylu 
i praktyczności. Wysokojakościowe, bezpieczne materiały 
zapewniają wygodę pracy i noszenia. Nasza kolekcja 
doskonale nadaje się do profesjonalnego użycia i nie traci 
na jakości nawet po wielokrotnym praniu.



Tekstylia

Fartuchy
Fartuchy doskonale nadają się do zaprezentowania jednolicie ubranego zespołu 
gościom. Szybko i bez dużego nakładu środków. Blycolin ma w asortymencie różnego 
rodzaju fartuchy, a Państwo mają bardzo szeroki wybór.
 

Artykuł Wymiary Pakowane po Cena za szt.
Fartuch Monte Carlo biały 120/95 cm 10 sztuk 12,90 €

Fartuch Monte Carlo 
paski niebieski/biały lub czarny/biały

120/95 cm 10 sztuk 16,50 €

Fartuch Monte Carlo czarny 120/95 cm 10 sztuk 14,95 €

Fartuch Monte Carlo szary 100/110 cm 10 sztuk 14,95 €

Fartuch na szyję Lisboa biały 100/110 cm 10 sztuk 15,30 €

Fartuch na szyję Lisboa  
paski niebieski/biały lub czarny/biały

100/110 cm 10 sztuk 22,15 €

Fartuch na szyję Lisboa czarny 100/110 cm 10 sztuk 17,25 €

Fartuch na szyję Lisboa szary 100/110 cm 10 sztuk 17,25 €

Paski do fartucha Wymiary Pakowane po Cena za szt.

Zestaw pasków do fartucha:
Biały, niebieski, czarny, w paski,  
szary i jasno szary

112/3,5 cm 10 par 3,10 €

Fartuchy i paski do fartucha uszyto z materiału składającego się w 65% z poliestru i w 35% z bawełny.  

Minimalne zamówienie to 10 sztuk.

Dobre wrażenie, atmosfera. Tworzy je także doskonałej jakości  
odzież. Znajdą ją Państwo w naszej kolekcji renomowanej marki  
Le Nouveau Chef. Odzież Le Nouveau Chef jest trwała, nadająca się do prania 
przemysłowego, dobrze zachowuje kolor, jest bezpieczna i bardzo wytrzymała.



Ręczniki kuchenne
Ręczniki kuchenne Blycolin wyróżniają się  przede wszystkim swoją funkcjonalnością. 
Wszystkie nasze ręczniki są takiej jakości, która najlepiej pozwala, aby doskonale 
służyły do tego, do czego są przeznaczone. Dodatkowo nasze ręczniki kuchenne są 
zaskakująco ładne. Pożegnaliśmy się z niebieskim i zdecydowaliśmy na czarny/biały. 
Inny i świeży wygląd!

Artykuł Wymiary Pakowane po Cena za szt.
Ręcznik Nationaal  
czarny/biały, 100% bawełny 65/65 cm 12 sztuk 1,10 €

Ręcznik do szkła i szyb  
czarny/biały, len/bawełna

65/65 cm 12 sztuk 1,65 €

Blokdoek, czarny/biały, 100% bawełny 65/65 cm 12 sztuk 1,25 €

Ręcznik do cedzenia, 100% bawełny 70/70 cm 12 sztuk 2,30 €
Ręcznik kelnerski, szara krawędź, 
półlniany

65/50 cm 12 sztuk 1,50 €

Minimalna wielkość zamówienia to 12 sztuk.

Haft
Odzież z nazwą firmy lub logo to dodatko we dobre wrażenie. Poza tym 
wyhaftowany napis to także rodzaj zabezpieczenia przed ewentualną 
kradzieżą odzieży firmowej. Blycolin zapewnia bezproblemowe 
wyhaftowanie Państwa tekstu lub znaku towarowego.

Pierwszy wers tekstu 4,80 €
Każdy kolejny wers tekstu 3,85 €
Wniosek o logo
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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


