
Kołdry
Za komfortowy sen Państwa gości w dużej mierze odpowiada 
kołdra. Nasze kołdry są proste w utrzymaniu i pozwalają na 
szybkie ścielenie łóżek. Do tego można je prać, co wpływa na 
higienę, zdrowie i ich trwałość.



Kołdry

Blycolin oferuje Państwu pięć różnego rodzaju kołder,  które nabywamy u partnera 
specjalizującego się w ich tworzeniu i produkcji. Ich jakość jest więc zagwarantowana.

Mikrofibra
Kołdra z mikrofibry z wypełnieniem o wadze 350 gr/m2 to gwarancja optymalnego 
komfortu. Połączenie poszycia z mikrofibry z wypełnieniem Hollowsoft tworzy 
elastyczną, miękką i przyjemną kołdrę, która szczelnie otacza ciało. Kołdra ta ma 
właściwości anty-alergiczne i można ją prać w temperaturze do 40ºC. Krótko mówiąc 
jest to kołdra o doskonałym stosunku ceny do jakości.

Wymiary Cena za szt.

140/200 cm 16,95 €
140/220 cm 18,95 €
200/200 cm 23,95 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk.

Basic
Kołdra Basic o wadze 450 gr/m2 i wypełnieniu z włókien Hollowsoft w poliestrowo-
bawełnianym poszyciu. Jej najważniejsze cechy to doskonała regulacja wilgoci, trwała 
sprężystość oraz właściwości anty-alergiczne. Kołdra Basic jest pikowana i można ją  
prać w temperaturze do 30°C.

Wymiary Cena za szt.

140/200 cm 19,30 €
140/220 cm 21,30 €
200/200 cm 29,25 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk.

Wymiary Cena za szt.

200/220 cm 26,95 €
240/200 cm 30,95 €
240/220 cm 34,95 €

Wymiary Cena za szt.

200/220 cm 32,20 €
240/200 cm 35,50 €
240/220 cm 40,30 €



Goodcare
Ta kołdra ma szereg wyjątkowych cech. Poliestrowe włókna Wellcare zapewniają 
dobrą regulację wilgoci i skutecznie odstraszają roztocza i bakterie. Obok 
dodatkowych właściwości higienicznych dzięki poszyciu ze 100% bawełny perkalowej 
kołdra ta jest bardzo sprężysta. Kołdry Goodcare dostępne są z trapezowym 
pikowaniem. Ich waga to 400 gr/m2. Doskonale piorą się w temperaturze do 60°C i 
można je suszyć w niskich temperaturach w suszarce.
 

Wymiary Cena za szt.

140/200 cm 23,05 €
140/220 cm 25,85 €
200/200 cm 38,70 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk.

Ecodown
Kołdra Ecodown wypełniona jest innowacyjnymi w 100% silikonowanymi 
włóknami poliestrowymi Ecodown w poszyciu ze 100% bawełny perkalowej. Kołdra 
ta, z kwadratowym pikowaniem, pozostaje sprężysta i bardzo dobrze reguluje wilgoć. 
Jej waga to 400 gr/m2. Kołdra ma właściwości anty-alergiczne. Można ją prać w 
temperaturze do 60°C i suszyć w niskiej temperaturze w suszarce. Oczywiście 
zalecamy także regularnie wietrzyć kołdrę i wstrząsać nią.

Wymiary Cena za szt.
140/200 cm 35,65 €
140/220 cm 39,35 €
200/200 cm 55,65 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk.

Wymiary Cena za szt.

200/220 cm 43,60 €
240/200 cm 50,05 €
240/220 cm 56,50 €

Wymiary Cena za szt.

200/220 cm 62,30 €
240/200 cm 64,05 €
240/220 cm 74,55 €



Pure Eco
Kołdra Pure Eco to produkt ekologiczny, który stanowi istotny dodatek do naszej 
kolekcji. Swoją objętość, sprężystość i właściwości anty-alergiczne zawdzięcza 
wypełnieniu PET z recyklingu (rPET). Waga wypełnienia to 400 gr/m2. Kołdra ma 
trapezowe pikowanie. Można ją prać w temperaturze do 60°C i suszyć w niskiej 
temperaturze w suszarce. 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.
 

Wymiary Cena za szt.
140/200 cm 49,95 €
140/220 cm 55,95 €
200/200 cm 73,50 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk.

Wymiary Cena za szt.

200/220 cm 82,95 €
240/200 cm 86,50 €
240/220 cm 89,95 €

Od butelki do wypełnienia
Wypełnienie PET z recyklingu (rPET) powstaje z plastikowych butelek i 
innych odpadów opakowaniowych. Podczas unikalnego procesu odpady są 
dokładnie sortowane i myte. Po ich zmieleniu powstają miękkie, elastyczne 
płatki. Jest to materiał przyjazny dla środowiska, który stanowi podstawę 
wszelkiego rodzaju nowych produktów, jak np. wypełnienia naszych kołder i 
poduszek. Korzystanie z rPET pozwala na zmniejszenie śladu CO i ilości  
odpadów. Zapewnia beztroski, spokojny i dobry sen.

PURE ECO
 by Blycolin

®



Kołdry

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

Artykuł Wymiary Cena za szt.

Torba na kołdrę, włóknina 1 osobowa 3,20 €

Torba na kołdrę, włóknina 2 osobowa 3,65 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk.



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


