Kwaliteit boven alles. Rijke stoffen,
stijlvolle dessins en fijne afwerking:
beddengoed voor als alleen het
allerbeste telt. Bij Ten Cate Premium
staat alles in het teken van
kwaliteit van slapen.

Luxe, innovatief, duurzaam
In de Ten Cate Premium-collectie vind je de meest luxe, innovatieve en duurzame producten van

Twentse Damast. Zoals dekbedden gevuld met hoogwaardig gerecycled ganzendons goed te combineren
met comfortabele hoofdkussens voor iedere slaapstijl. Premium beddengoed dus, voor de slapers die
goede nachtrust op waarde schatten. Voor wie alleen het allerbeste telt.
Beloon jezelf Een knisperend fris opgemaakt bed, met

Haal het in huis De mooie producten uit deze lijn zelf

zich dubbel en dwars terug. Goed slapen is misschien

We laten graag zien wat we voor je kunnen betekenen.

het premium beddengoed uit deze collectie, betaalt

verkopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

wel de belangrijkste voorwaarde voor een energiek en
gelukkig leven. Doe jezelf een plezier en beloon jezelf
met Ten Cate Premium.  
De tijd vooruit zijn Met de tijd meegaan of je tijd ver

vooruit zijn? Wij kiezen voor het laatste. De kansen zien
én grijpen om duurzamer te produceren, mét behoud
van kwaliteit. Een mooi voorbeeld is het linnen dekbedovertrek uit deze collectie, een duurzaam product
met eigenschappen waar standaard katoen nog een
puntje aan kan zuigen.

Zelf premium bedtextiel shoppen? Neem dan
een kijkje in onze webshop.

Luxe katoen satijn

Ten Cate Premium maakt slapen weer

spannend met heerlijk satijnen dekbed-

overtrekken gemaakt van hoogwaardige luxe
katoen satijn T300. Hierdoor voelen ze super

zacht en zeer fijn aan voor jezelf.. en je partner!

De Ten Cate Premium dekbedovertrekken zijn
voorzien van een dubbele instopstrook over de volle breedte. Hierdoor zijn de overtreksets geschikt
voor dekbedden tot 220 cm lang. Slopen worden
bijgaand geleverd in een luxe Oxford-uitvoering in
de afmeting 60x70 cm.

Luxe katoen satijnen

Materiaal		

100% katoen satijn

Constructie		

T300

Wasvoorschrift		

Max. 40 graden

Afmetingen		

140x200/220

			

+ 1 kussensloop

			

200x200/220

			

+ 2 kussenslopen 60x70

60x70

			
			

240x200/220

			

+ 2 kussenslopen 60x70

Satijn

Kleuren

Luxe katoen satijnen
De Ten Cate Premium hoeslakens hebben een hoekhoogte van 30 cm en zijn voorzien van elastiek rondom
voor de allerbeste pasvorm.
Materiaal		

100% katoen satijn

Constructie		

T300

Wasvoorschrift		

Max. 40 graden

Afmetingen		

90x200

			

140x200

			

160x200

			

180x200
Summer Glow

Indian Spice

White Whisper

Mineral Mint

Blush

Luxe linnen

Deze linnen dekbedovertrekken zijn een
genot om onder te kruipen, zelfs tijdens

de warmere nachten! Ze zijn gemaakt van

hoogwaardig katoen (55%) en linnen (45%)

en zijn hierdoor extra luchtig. Je kunt lekker

dicht tegen elkaar aan kruipen zonder dat je
het (te snel) warm krijgt.

De Ten Cate Premium dekbedovertrekken zijn
voorzien van een dubbele instopstrook over de volle
breedte. Hierdoor zijn de overtreksets geschikt voor
dekbedden tot 220 cm lang. Slopen worden bijgaand
geleverd in een luxe Oxford-uitvoering in de afmeting
60x70 cm.

Luxe Linnen
Materiaal		

55% katoen, 45% linnen

Gewicht			

125 gr/m2

Wasvoorschrift		

Max. 40 graden

Afmetingen		

140x200/220

			

+ 1 kussensloop

			

200x200/220

			

+ 2 kussenslopen 60x70

60x70

			
			

240x200/220

			

+ 2 kussenslopen 60x70

Natural Linnen

Dusty Blue

Cloudy Grey

Gerycled dons
Heerlijk genieten van de luxe van dons en tevens bijdragen aan een betere wereld? Dat kan met
de Ten Cate Premium dekbedden en kussens die gevuld zijn met duurzaam dons in een zacht
biologisch katoenen tijk!

Dons is een prachtig natuurproduct met een zeer lage

Na inzameling worden de dekbedden en kussens

milieu impact en gaat erg lang mee. Wanneer een

opengesneden en zorgvuldig gesorteerd en gereinigd

dekbed aan vervanging toe is, is de vulling meestal

conform strenge eisen, met warm water en speciale

nog in prima staat. Dit biedt een mooie mogelijkheid

zeep. Vervolgens wordt het dons gedroogd op min-

tot recyclen.

imaal 100 graden zodat er een vulmateriaal ontstaat
dat schoner dan schoon is!
Wat overblijft is een hoogwaardig recycled dons met
dezelfde eigenschappen als nieuw dons. Zo kun jij
heerlijk slapen én heb jij je steentje bijgedragen aan
een beter milieu.

Heerlijk luxe
De Ten Cate Premium vierseizoenen dekbedden zijn gevuld met 100% gerecycled dons en veren met daaromheen een witte tijk van 100% biologisch katoen. Het allerbeste dus voor mens én milieu.
Het dekbed bestaat uit een lente/herfst- en een zomerdeel die met kleine knoopjes samen zijn te voegen tot een
heerlijk warm winterdekbed. De zachte tijk is gemaakt van 100% biologisch katoen, gecertificeerd door GOTS.

Vulling			

70% gerecycled dons

			

30% gerecyclede veren

Tijk			

100% biologisch katoen

Afmeting

Gewicht zomer - winter

		

140x200

300/500

140x220

330/550

200x200

400/700

240x200

500/800

240x220

550/880

Het Ten Cate Premium kussen is gevuld met 100% gerecycled dons en veren met
daaromheen een witte tijk van 100% biologisch katoen. De zachte tijk is gemaakt van
100% biologisch katoen, gecertificeerd door GOTS.
Vulling			

70% gerecycled dons

			

30% gerecyclede veren

Tijk			

100% biologisch katoen

Gewicht			

700 gram

Afmetingen		

60x70

Twentse Damast
Linnen en Katoenfabriek b.v.
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