
Poduszki
Poduszki to podstawa dobrego i zdrowego snu. W asortymencie 
Blycolin znajdą Państwo poduszki do wyboru - do koloru. 
Współpracujemy z europejskim dostawcą, który specjalizuje się 
w tworzeniu i produkcji poduszek. Dzięki temu mogą Państwo 
mieć zaufanie co do ich trwałości, właściwości higienicznych i 
zdrowotnych. Z zamkniętymi oczami.



Poduszki miękkie
Comfort 
60/70 Comfort to poduszka o wadze 700 gram i wypełnieniu z włókien Dacron. 
Jest pełna objętościowo, jednak miękka. Jej poszycie wykonano z 100% bawełny 
perkalowej z 30 cm zamkiem. Ta optycznie biała poduszka dostępna jest w dwóch 
rozmiarach. Można ją prać w temperaturze do 40ºC, ma właściwości anty-alergiczne 
i można ją suszyć w suszarce przy niskiej temperaturze.

Halfdons
Poduszka Halfdons waży 900 gram. Jest wypełniona w 15% gęsim puchem i w 
85% gęsim pierzem. Jest bardzo elastyczna i miękka. Optycznie białe poszycie 
wykonane jest ze 100% bawełny. Zalecamy nie prać tej poduszki i czyścić ją 
wyłącznie chemicznie. Oczywiście zalecamy także regularnie wietrzyć poduszki i 
wstrząsać nimi.

Artykuł Wymiary Cena za szt.
Poduszka Comfort 50/90 cm 8,95 €

Poduszka Comfort 60/70 cm 7,10 €

Poduszka Halfdons 60/70 cm 17,75 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk. 

Poduszki



Poduszki średniej twardości
 
Luxe
Poduszka 60/70 waży 800 gram, zapewnia dobrą cyrkulację powietrza i jest 
wspaniale miękka. Wszystko to dzięki niezliczonym, lekkim poliestrowym kuleczkom 
o anty-alergicznych właściwościach, które optymalnie dopasowują się do kształtu 
szyi i głowy. Optymalny komfort wzmacniany jest przez poszycie ze 100% bawełny 
perkalowej. Poduszka ma 30 cm zamek. Można ją prać w temperaturze do 60ºC i 
suszyć w niskiej temperaturze w suszarce. 

Goodcare
60/70 Goodcare to poduszka o wadze 850 gram i dużej sprężystości z poszyciem ze 
100% pikowanej bawełny perkalowej. Wypełnienie tej poduszki jest wyjątkowe. W 
100% składa się ono z włókien poliestrowych Wellcare zabezpieczonych środkiem 
przeciwko pleśni i roztoczom, więc anty-alergicznym. Poduszkę Goodcare można 
prać w temperaturze do 60ºC, a także suszyć w niskiej temperaturze w suszarce.

Ecodown
Poduszka Ecodown to najlepszy produkt w naszym asortymencie. Poduszka 
60/70 waży 1200 gram i składa się w 100% z silikonowanych poliestrowych 
włókien Ecodown w poszyciu ze 100% bawełny perkalowej. Ma ona bardzo wysoki 
poziom regulacji wilgoci, trwałą sprężystość i właściwości anty-alergiczne. 
Poduszkę Ecodown można prać w temperaturze do 60ºC, a także suszyć w niskiej 
temperaturze w suszarce. 



Pure Eco
Poduszka 60/70 Pure Eco waży 700 gram. Swoją objętość, sprężystość i 
właściwości anty-alergiczne zawdzięcza wypełnieniu PET z recyklingu. Poszycie 
wykonano z miękkiej, czystej w 100% biologicznej bawełny z certyfikatem Fairtrade, 
która spełnia surowe wymogi Global Organic Textile Standard ( GOTS ) Uczciwie, 
naturalnie i czysto! Dzięki połączeniu bawełny biologicznej/z certyfikatem Fairtrade 
z wypełnieniem PET z recyklingu uwzględnia się ekologię i kwestie społeczne, a 
także stabilność działalności małych producentów. Poduszkę Pure Eco można prać 
w temperaturze do 60ºC, a także suszyć w niskiej temperaturze w suszarce.

Artykuł Wymiary Cena za szt.
Poduszka Luxe 60/70 cm 10,50 €

Poduszka Goodcare 60/70 cm 19,35 €

Poduszka Ecodown 60/70 cm 13,35 €

Poduszka Ecodown 50/90 cm 15,55 €

Poduszka Pure Eco 60/70 cm 20,95 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk. 

Poduszki twarde
Latexmix
Latexmix o wadze 1500 gram to najcięższa poduszka w naszym asortymencie.  
Jej wypełnienie to w 50% lateksowe paski, a w 50% syntetyczne kuleczki, jest więc 
anty-alergiczna. Latexmix ma kolor ecru, poszycie ze 100% bawełny twillowej i  
30 cm zamek. Można ją prać w temperaturze do 60ºC.

Artykuł Wymiary Cena za szt.

Poduszka Latexmix 60/70 cm 12,90 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk.
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Ochraniacz 
Ochraniacz wyprodukowany jest ze 100% bawełny o wadze 200 gram/m2 z zapinaniem 
hotelowym i można go prać w temperaturze 95ºC.

Wymiary Cena za 2 sztuki
60/70/20 cm 6,30 €

50/90/20 cm 7,00 €

Zamawiać można wyłącznie zestawy po 2 sztuki. Minimalna wielkość zamówienia to 10 zestawów.

Pokrowiec na poduszkę
Ten pokrowiec na poduszkę ze 100% mikrofibry jest lekko pikowany i ma hotelowe 
zapinanie. Jest to produkt, który oferuje optymalną ochronę dla nowych poduszek w 
celu zachowania wysokiego poziomu ich higieny oraz  który może być stosowany także 
jako pokrowiec, który odświeża wygląd obecnych poduszek. Ma on właściwości 
anty-alergiczne i można go prać w temperaturze do 60ºC

Artykuł Rozmiar Cena za szt.
Pokrowiec z mikrofibry 60/70 cm 4,15 €

Pokrowiec z mikrofibry 50/90 cm 5,55 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk.
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Oferta indywidualna? 
Zadzwoń pod +48 (0) 12 650 02 48  
lub wyślij maila na adres  
office.pl@blycolin.com

Torba na poduszkę
Poduszki nieużywane należy przechowywać w warunkach, w których nie tracą swojej 
jakości. W tym celu stworzyliśmy torbę na poduszkę, przeznaczoną specjalnie do 
odpowiedniego przechowywania Państwa poduszek.

Artykuł Wymiary Cena za szt.

Torba na poduszkę, włóknina  
(dla poduszek w rozmiarze 60/70)

65/53/8 cm 2,50 €

Torba na poduszkę, włóknina
(dla poduszek o rozmiarze 50/90)

80/45/8 cm 2,65 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk. 

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


