
Plak hier de zegels 

Actievoorwaarden 
Bij iedere €10,- besteding ontvang je een Ten Cate spaarzegel. 
Tegen inlevering van een volle spaarkaart ontvang je voor slechts 
€ 10,99 een Ten Cate hoofdkussen of al vanaf € 29,99 een Ten 
Cate dekbed. 

De zegels worden uitgegeven van 04-01-2021 t/m 21-02-2021. 
Je kunt de volle spaarkaarten inleveren t/m 28-02-2021. 
Per transactie kunnen er meerdere volle spaarkaarten, inclusief 
bijbetaling, ingeleverd worden. 

Mocht je na afloop van de spaaractie de set nog niet compleet 
hebben of jouw collectie willen uitbreiden, bestel dan op 
www.categorystore.com het betreffende artikel tegen de reguliere 
verkoopprijs.

Druk- en zetfouten voorbehouden. Op=op. Bij de volgende productgroepen 
ontvang je géén spaarzegels: geneesmiddelen, tabak, babyvoeding tot 1 jaar, 
telefoonkaarten, loten, OV-chipkaarten, postzegels, giftcards en statiegeld.

Spaar voor kwaliteits hoofdkussens 
of 4-seizoenendekbedden

AH Bijen
Uitslagsweg 95 1
7556 LN Hengelo

Spaar nu
voor hoge korting

op kussens en
dekbedden!



Ten Cate is producent van luxe hoofdkussens. 

Deze Luxury Line, gevuld met 700 gram synthethische 

gesiliconiseerde vezelbolletjes, ligt niet alleen erg comfortabel 

maar is ook erg handig, omdat het zelf gewassen kan worden.

Doordat de tijk een rits bevat, kan de vulling worden aangepast. 

Het hoofdkussen wordt geleverd in een luxe draagtas 

waardoor het gemakkelijk mee te nemen of op te bergen is.

• Nederlands product

• Traditioneel puntmodel

• Zacht & soepel

• Anti-bacterieel

• Wasbaar

• Blijvend veerkrachtig

4-Seizoenendekbed gevuld met synthetische 

gesilliconiserende holle vezel. 

Dit 4-seizoenendekbed kunt u het hele jaar door gebruiken, 

doordat het uit twee delen bestaat: een dunner zomerdeel en 

een dikker deel voor in de tussenseizoenen. 

Deze twee delen samen maken een heerlijk warm dekbed voor 

in de winter.

• Voorjaar/zomer-deel: warmteklasse 4

• Herfst/winter-deel: warmteklasse 3

   • Samen in warmteklasse 1

•  Delen aan elkaar te bevestigen door middel van drukknopen

• Exclusief Nederlands product

• Ademend en anti-allergeen

• Ventilerend en isolerend

• Vulgewicht: 220+300 gram

• Tijk: 100% microvezel

• Wordt geleverd in luxe draagtas

140x200cm van 99.95

voor 29.99
200x200cm van 159.95

voor 39.99
240x200cm van 189.95

voor 49.99
met volle spaarkaart

van 29.95

voor
10.99

met volle spaarkaart


