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BESTE KLANT,

COMFORT

Vraag jij je ook weleens af wat écht belangrijk voor je is?
Wij doen dat regelmatig, en we kennen het antwoord. Al vanaf het begin staat bij ons het welzijn van
onze klanten centraal. Het is ons doel om meer te doen dan alleen het produceren en verkopen van
praktische producten. Wij willen voor onze klanten een allesomvattende feelgood-ervaring creëren.
Met deze gedachte hebben wij de Optivezel® en onze Klimawell®-functie ontwikkeld. Steeds met als
doel het leveren van een positieve bijdrage aan lichaam en geest.

ALLES VOOR JOUW
WELZIJN

Wij zijn trots op het merk, dat wij in meer dan 30 jaar zijn geworden. Want we zijn niet alleen pioniers
op het gebied van duurzaamheid en hygiëne, we zijn in Europa ook hét toonaangevende bedrijf op het
gebied van wellnessproducten. Meer dan trots zijn wij daarnaast op onze steeds groeiende Optidee
familie, met enthousiaste adviseurs die ons maken tot wat wij zijn.
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CLEAN

Bij Optidee weten we: onze nachtrust bepaalt onze dag. Alleen als we diep en goed slapen, kunnen we
overdag efficiënt, geconcentreerd en in balans zijn. Een goede nachtrust is daarnaast een bepalende
factor als het om onze gezondheid gaat. Daarom heeft het onderwerp ‘slaap’ al jaren onze bijzondere
aandacht. Het is onze missie geworden om aan de vele individuele slaapbehoeften te voldoen.
Met onze hoogwaardige Optivezel®-kwaliteiten bieden wij het optimale beddengoed voor elk slaaptype.
Voor een natuurlijk betere nachtrust. Elke nacht weer.

ALLES SCHOON IN EEN
HANDOMDRAAI

En wat vind jij belangrijk? Misschien wel een flexibele baan, die precies bij jouw leven past? Word dan
lid van onze Optidee familie. Wij zijn altijd blij met nieuwe, enthousiaste adviseurs. Start jouw eigen
onderneming met Optidee. Lees er meer over op pagina 62–63.
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SOCIAL SELLING

Namens de hele Optidee familie wens ik je veel plezier bij het ontdekken van onze producten.

LAAT DE VOORDELEN
JE OVERTUIGEN

Dieter Tien
Oprichter en directeur

KEN JIJ ONZE PRODUCTEN AL?
Word dan nu gastvrouw of adviseur!
Meer informatie vind je op pagina 60–63.
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OPTIDEE
ONTSPANNEN MET ELKE VEZEL

Wij geloven dat alles wat je met passie doet, goede resultaten oplevert.
Wij geloven dat we veranderingen alleen teweeg kunnen brengen
als een grote groep mensen samen achter een idee staat. Dat is Optidee:
een gezamenlijke passie voor textiel dat ons leven aangenamer maakt.
PERSOONLIJK. DICHTBIJ. BETROUWBAAR.
Onze veelzijdige Optivezel®-producten zijn ontworpen om jouw
welzijn te verbeteren, je hele leven lang.

Sleep

Of het nu gaat om Sleep, met als doel jou
een natuurlijk betere nachtrust te bieden,

Comfort

of Comfort, met waardevol wellnesstextiel
voor iedere dag,

Clean

of Clean, voor een moeiteloze schoonmaak en perfecte hygiëne in het hele huis.

Dichtbij, dat zie je terug in onze persoonlijke advisering.
Onze adviseurs vertegenwoordigen ons bedrijf en geven jou en
jouw gasten graag vakkundig en persoonlijk advies bij jou thuis
of online. Alleen zo kan voldaan worden aan de hoge serviceeisen die aan ons unieke assortiment worden gesteld.

Dit streven naar een persoonlijke benadering en
de best mogelijke kwaliteit werpt zijn vruchten af.
Optidee is al enkele jaren Europees marktleider in
de branche, met tevreden klanten in onder andere
Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk.
VERANTWOORDING VOOR HET HIER EN NU
Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid. Voor onze
Optivezel®-producten worden geen dieren opgeofferd
of bomen omgehakt. Wij houden ons aan alle geldende
milieunormen, selecteren onze productielocaties zelf
om sociale rechtvaardigheid te garanderen en werken
er elke dag aan om onze CO2-balans verder te
verbeteren. Want welbevinden begint bij ons
bij de basis.
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BIJZONDERE KWALITEIT
MET EEN EIGEN NAAM

OMDAT DE PRODUCTEN VAN OPTIDEE UNIEK ZIJN

Als traditioneel textielbedrijf zijn wij ongelooflijk trots op onze producten. Van de zachte woondeken tot
de reinigingsdoek: wij steken veel passie in de ontwikkeling van ieder afzonderlijk product. En om ervoor
te zorgen dat je de ongeëvenaarde kwaliteit altijd kunt herkennen, hebben wij ons unieke materiaal en de
functie ervan een naam gegeven.
ConsumentenTEST

Zeer goed
slaapcomfort

98% van de testpersonen bevestigt dat ze
met beddengoed van Optivezel® en
Klimawell® beter slapen dan voorheen.

EEN UNIEKE VEZEL

INSPIRATIE UIT DE NATUUR

De basis voor al onze buitengewone textielproducten is de Optivezel®. Deze bevat alle positieve eigenschappen
van natuurlijke en kunstmatige vezels. Dertig jaar onderzoek met speciaal daarvoor ontwikkelde grondstoffen
en materialen heeft de Optivezel® gemaakt tot wat deze nu is.

De Optivezel® beschikt op het gebied van Sleep en Comfort over een exclusieve eigenschap, die met het
oog op een goede nachtrust goud waard is: de Klimawell®-functie. Hiervoor hebben we ons laten inspireren
door veenmos, dat voorkomt in moerassen, bossen en op schaduwrijke rotsformaties. Veenmos kan schadelijke stoffen opnemen en kan daarnaast meer dan dertig keer zijn eigen droge massa aan water opslaan.

DE OPTIVEZEL®

DE KLIMAWELL ®-FUNCTIE

Het geheim: door de ongelofelijk dunne, speciale garens die in een uniek productieproces nog vele malen fijner
worden geweven, voelt al het Optidee-textiel heerlijk zacht aan. De vezelstructuur heeft daarnaast een positief
effect op ons welzijn, aangezien deze allergievriendelijk, hygiënisch, onderhoudsvriendelijk, duurzaam en grondstofbesparend is. Bovendien produceren wij met behulp van innovatieve technologie conform Duitse normen en
zijn wij verantwoordelijk voor het gehele productieproces. Zo garanderen wij een constante, maximale kwaliteit.

Ontdek meer
over Optivezel®
in onze video.

JOUW OPTIVEZEL ®-VOORDELEN:
Door de antibacteriële eigenschappen
geschikt voor mensen met een allergie
Grondstofbesparend, daardoor
milieuvriendelijk
3 jaar garantie dankzij de beste
materiaalkwaliteit

 erfecte hygiëne dankzij de vuilafstotende
P
en antibacteriële eigenschappen
Sneller schoonmaken met minder
schoonmaakmiddelen dankzij de
eenvoudige reiniging
Slijtvast voor langdurig gebruik

Scan nu en bekijk
de video.

De Klimawell®-functie geeft ons slaaptextiel een klimaat- en vochtregulerende werking die vergelijkbaar is
met die van veenmos. Het materiaal is ademend, voorkomt warmteophoping, transpireren en koude voeten
en bevordert zo het herstel en de ontspanning van het lichaam tijdens de nachtrust. Dat bevestigt 98% van
de testpersonen die dankzij Optidee op een natuurlijke manier beter slaapt.

JOUW KLIMAWELL ®-VOORDELEN:
Verbetert alle slaapfases voor
een optimaal herstel
Zorgt voor de afvoer van afvalstoffen
die het lichaam uitscheidt
Uitstekende vochtopname voor een
ongestoorde nachtrust

Verrassend ademend voor het
best mogelijke slaapklimaat
Droogt

extreem snel op en zorgt
daardoor voor een aangenaam gevoel

Als je dit teken ziet, kun je
ervan verzekerd zijn dat hier
Klimawell® in zit.
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SLEEP

OPTIMAAL IN BAL ANS DOOR
EEN GOEDE NACHTRUST
Voor een rustige nacht moeten we ons comfortabel voelen in onze
slaapkamer. Hoe aangenamer en rustgevender deze belangrijke
ruimte aanvoelt, hoe beter en ontspannen onze nachtrust zal zijn.
Om van je slaapkamer een oase van rust te maken, hebben wij
onze Sleep-producten steeds verder verbeterd en verfijnd.
Ons beddengoed is verkrijgbaar in prachtige nieuwe kleuren die
uitstekend met elkaar te combineren zijn. Zo straalt jouw slaapkamer
een frisse, moderne en tegelijkertijd ontspannen sfeer uit. Lig je
eenmaal in bed, dan zorgt onze Optivezel®-softtop-matrasoplegger
met innovatieve Klimawell®-functie voor optimale zachtheid en
ontspanning. Ontdek nu al onze Sleep-producten en ervaar
een heerlijke nachtrust.

HEB JE HET AL GEZIEN?
Gloednieuw en echt geweldig: Optizijde® en Optitwist
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PUUR GENIETEN
VOOR LICHAAM
EN GEEST
WAAROM KNUFFELEN ZO BEL ANGRIJK IS
Het is belangrijk voor het gevoel van verbinding tussen mensen: knuffelen. Alleen doen
we het veel te weinig. Knuffelen is niet alleen fijn, iemand in je armen sluiten heeft ook
een bewezen positieve invloed op lichaam en geest. De warmte van het knuffelen
versterkt bijvoorbeeld je afweersysteem en het vermindert innerlijke spanning. Daardoor
ontstaat een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Dus geef iedereen die je dierbaar
is een knuffel. Het zal je goed doen.

KNUFFELTIP:
Maak het knuffelzacht
met beddengoed van
Optipluche®

PUUR GELUK
Bij knuffelen komt het
gelukshormoon oxytocine vrij.

BETER
SLAPEN
vanaf 9 cent
per nacht.*

Voeding

Beweging

Leven

Slaap

Beter slapen met beddengoed ter waarde van € 100 kost je omgerekend
over een periode van drie jaar slechts 9 cent per nacht.

Pagina 22

ALLES IN BALANS?
Ons leven staat op drie stevige pijlers. Voor
een gezond en gelukkig leven is het belangrijk
dat deze pijlers met elkaar in balans zijn. Onze
slaap is een van deze belangrijke pijlers. Tijdens
onze slaap krijgen we immers nieuwe energie
en kan ons lichaam zich volledig herstellen. Een
vaste en daardoor goede slaap is daarom van
cruciaal belang voor onze gezondheid, uitstraling, prestaties en energie.

Meer informatie
over het belang van
‘goed slapen’:

DE PERFECTE ONTSPANNING
Aanraking zorgt voor een verlaging van het
stresshormoon cortisol, waardoor je
vanzelf ontspant.

EEN BEVESTIGING
VAN JE RELATIE
Knuffelen is een liefdevol gebaar dat zorgt
voor een gevoel van verbondenheid.
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Klimawell®-hoofdkussen

KLIMAWELL ®-HOOFDKUSSENS
WAAR JOUW HOOFD TOT RUST KOMT

Of je nu het liefst op je zij, rug of buik slaapt, onze hoofd- en neksteunkussens zijn er voor elke voorkeur.
Onze Klimawell®- hoofdkussens met driedimensionale vezelstructuur passen zich ’s nachts aan je houding
aan, zodat je in elke slaappositie met de juiste ondersteuning tot rust kunt komen. Daarnaast wordt dankzij
de Klimawell®-functie niet alleen de opname maar ook de afgifte van vocht gereguleerd.

formaat: 60x70 cm
(Nederlandse maat)
vulgewicht: 600 gr.
+ 250 gr. navulling
art. nr. 500872
€ 69,95

formaat: 40x80 cm

formaat: 40x40 cm
vulgewicht: 200 gr.
art. nr. 500870
€ 25,95

formaat: 50x50 cm
vulgewicht: 350 gr.
art. nr. 500876
€ 39,95

vulgewicht: 450 gr.
+ 250 gr. navulling
art. nr. 500871
€ 56,95

Beter slapen op een Klimawell®-hoofdkussen ter waarde van
€ 69,95 kost je omgerekend over een periode van drie jaar slechts 6 cent per nacht.

BETER
SLAPEN
vanaf 6 cent
per nacht*

Binnen- en buitenhoes (incl. vulling)
kunnen apart worden gewassen.

Bepaal zelf de ideale
hoogte van je kussen
Uitstekende vochtregulatie
Vormbaar en flexibel
Anti-allergeen
Met handige opbergtas
Bepaal zelf de hoogte van je kussen;
de vulling kan naar eigen voorkeur
worden aangepast.

N
 avulling apart verkrijgbaar
Voor een perfecte hygiëne
wasbaar op 40-60°C,
tevens geschikt voor
de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Navulling
vulgewicht: 250 gr.
art. nr. 500878				

€

11,95

€

109

Neksteunkussen
formaat: 30x70 cm
art. nr. 500879				

WIST JE DAT?
Om de hygiëne van een kussen te garanderen moet het regelmatig gewassen worden. Al na drie jaar bestaat een
kussen voor het grootste deel uit huidschilfers, dode huidcellen, insecten, huisstofmijt en hun uitwerpselen.
Doordat onze kussens zelfs bij 40°C in de machine wasbaar zijn, kun je altijd schoon, fris en hygiënisch slapen.

A
 demend neksteunkussen
Ideaal voor zij- en
rugliggers
O
 ntwikkeld door Optidee

M
 et wasbare hoes
A
 nti-allergeen
Royale maat 30x70 cm
Met handige opbergtas

Optivezel®-materiaalsamenstelling: buitenhoes: 100% Optivezel®-polyester,
inhoud: 100% Optivezel®-polyurethaan
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VIERSEIZOENENDEKBED

VOOR
PERFECTE
HYGIËNE
wasbaar op
40–60°C

Vierseizoenendekbed
formaat: 140x200 cm
vulgewicht: 450 gr./700 gr.
art. nr. 500891			 € 199

DUBBEL SLAAPCOMFORT

formaat: 140x220 cm
vulgewicht: 600 gr./850 gr.
art. nr. 500892			 € 219

Warme zomernachten of koude wintermaanden; ons vierseizoenendekbed is perfect afgestemd op elk jaargetijde en op
jouw persoonlijke wensen. Het dekbed bestaat namelijk uit twee
dekbedden die je afhankelijk van het seizoen aan elkaar vast
kunt maken of los van elkaar kunt gebruiken. Daardoor is het
nooit te warm of te koud, maar altijd precies goed. Het dekbed
zorgt voor een optimaal slaapklimaat en een aangenaam luchtig
gevoel op je huid.

formaat: 200x200 cm
vulgewicht: 650 gr./1050 gr.
art. nr. 500894			 € 269
formaat: 240x220 cm
vulgewicht: 900 gr./1400 gr.
art. nr. 500895			 € 299

Tweedelig vierseizoenendekbed met kwaliteitsdrukknopen om de beide dekbedden
gecombineerd te gebruiken.

BETER
SLAPEN
voor 18 cent
per nacht*

GEEN LAST VAN HUISSTOFMIJT
DANKZIJ OPTIDEE
De huisstofmijt zelf verspreidt geen ziekten en
is op zich niet schadelijk, maar veel mensen zijn
allergisch voor de uitwerpselen van de huisstofmijt. Het is een van de meest voorkomende allergieën binnenshuis. De Optivezel® is de
basis van onze beddengoedproducten en
voorkomt door de gesloten vezelstructuur het
binnendringen van huisstofmijt, vuil en onzuiverheden in de stof. Ons beddengoed blijft
daardoor hygiënisch schoon en is geschikt voor
mensen met een allergie.

* Het omgerekende bedrag per nacht voor een driejarig gebruik van een vierseizoendekbed van 140x200 cm

 nti-allergische vezels bieden bescherming tegen
A
bacteriën en huisstofmijt
Tweedelig dekbed ideaal voor alle seizoenen
Vochtregulerend
Inclusief handige opbergtas
Dankzij de hoogwaardige diamantstiksels sluit het
dekbed aangenaam om je heen

 itstekend ademend vermogen dankzij de unieke
U
Klimawell®-functie
Geschikt voor mensen met huisstofmijtallergie
Een unieke en comfortabele slaapbeleving voor iedereen
Voor een perfecte hygiëne wasbaar op 40–60°C, tevens
geschikt voor de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Fijnwasmiddel incl. doseerdop

2-in-1 powerwasmiddel incl. doseerdop

inhoud: 1000 ml
art. nr. 800210		

inhoud: 1000 ml
art. nr. 800211		

€ 19,95

 et waskrachtversterker voor het
M
verwijderen van de hardnekkigste
vlekken, ook bij lage temperaturen.
Frisse, natuurlijke geur

€ 19,95

L age dosering – zeer efficiënt
en energiebesparend
Premium kwaliteit – Duits fabricaat
Biologisch afbreekbaar
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SOFTTOP-MATRASOPLEGGER
DAT LIGT ALTIJD GOED

WEG MET HUISSTOFMIJT!
Door de gesloten vezelstructuur van onze
Optivezel® krijgt huisstofmijt geen kans

GRATIS
voor
gastvrouwen*

Met onze Softtop-matrasoplegger verandert zelfs een hard matras in een heerlijk zacht bed. Je lichaam zinkt
er als het ware in en tegelijkertijd wordt je rug ondersteund. Het voelt alsof je een nieuw matras hebt, zonder
er veel geld aan uit te geven. Onze productontwikkelaars hebben hier hard aan gewerkt; voor jou
wacht een goede en ontspannen nachtrust.

IDEALE
ONDERSTEUNING
Voor een ontspannen
nachtrust

Softtop-matrasoplegger
Standaardmaten:
formaat: 90–100x200 cm
art. nr. 500860			 € 109
formaat: 140x200 cm
art. nr. 500862			 € 149

Het geheim van de matrasoplegger, die overigens geschikt is voor
alle matrassen en boxspringbedden, schuilt in de hoogwaardige
Softtop-vulling. Hierdoor ontstaat een uniek wolkenzacht gevoel.

formaat: 160x200 cm
art. nr. 500864			 € 169
formaat: 180x200 cm
art. nr. 500866			 € 189
formaat: 200x200 cm
art. nr. 500868			 € 209
Extra lange maten:
formaat: 90–100x210–220 cm
art. nr. 500861			 € 119

Tijdbesparende en eenvoudige reiniging in reguliere wasmachine
op 40-60 °C. Droogt snel en is uiterst hygiënisch dankzij de
ronde, gesloten vezelstructuur.

Knuffelzachte slaapervaring
Ondersteunende eigenschappen en veel comfort
De Optivezel® zorgt voor een goede luchtcirculatie
Geschikt voor mensen met huisstofmijtallergie
Zo zacht en comfortabel heb je nog niet
eerder gelegen
Eén Softtop over twee matrassen voor een
heerlijk groot bed
Inclusief handige opbergtas

formaat: 180x210–220 cm
art. nr. 500867			 € 199

Verbetert het ligcomfort van je matras; thuis of in
de caravan, camper of op de boot
Kostenbesparing: de aanschaf van een nieuw
matras kun je uitstellen
Ideaal voor zowel zomer als winter
Blijft door de elastische rand rondom uitstekend
op zijn plaats
Voor een perfecte hygiëne wasbaar op 40–60 °C,
tevens geschikt voor de droger
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

* Bij een demonstratieomzet van € 900 + € 20 waardebon = € 110 te besteden; bv. Softtop 90–100x200 cm t.w.v. € 109 gratis

18

19

AIRTOP-MATRASOPLEGGER

MISSCHIEN WEL DE MEEST SUBTIELE MASSAGE TER WERELD

PERFECT
TE COMBINEREN
met onze Softtopmatrasoplegger

De Airtop-matrasoplegger beschermt niet alleen je matras tegen vuil, ook het herstel van je lichaam wordt
bevorderd door een uniek micromassage-effect. De revolutionaire 3D-technologie van de Airtop-matrasoplegger verbetert de drukverdeling en zorgt voor ondersteuning en ontspanning van de wervelkolom en
andere delen van je lichaam. De Airtop-stoeloplegger heeft dezelfde eigenschappen en zorgt ervoor dat je
ook op je bureaustoel of autostoel kunt genieten van de 3D-technologie met micromassage-effect.

Airtop-matrasoplegger
formaat: 85x195 cm
(voor matras 90x200 cm)
art. nr. 500900			 € 179
formaat: 95x195 cm
(voor matras 100x200 cm)
art. nr. 500901			 € 199
formaat: 135x195 cm
(voor matras 140x200 cm)
art. nr. 500902			 € 259
formaat: 155x195 cm
(voor matras 160x200 cm)
art. nr. 500903			 € 289

Het geheim van de Airtop-matrasoplegger zit in de hoogwaardige
vulling met zachte bovenkant. Geschikt voor alle matrassen en
boxspringbedden.

formaat: 175x195 cm
(voor matras 180x200 cm)
art. nr. 500904			 € 319

Airtop-stoeloplegger
formaat: 50x50 cm
art. nr. 500909		

€ 44,95

Tip: bijpassende kussenhoezen zijn
verkrijgbaar bij jouw adviseur.

Transpiratie wordt bij hoge
temperaturen snel afgevoerd,
wat zorgt voor een aangenaam
slaapklimaat.

Dankzij een optimale
ondersteuning altijd de
perfecte lichaamshouding.

Horizontale en verticale luchtcirculatie
voorkomt warmte- en vochtophoping
De open structuur zorgt voor ondersteuning en
herstel van de wervelkolom, spieren, gewrichten
en het bindweefsel.
Verbeterde doorbloeding door een licht
micromassage-effect

De Airtop-stoeloplegger zorgt voor optimale drukverdeling en is
ideaal als zitkussen op een bureaustoel.

Beproefde 3D-technologie zorgt
voor een gelijkmatige drukverdeling
en een perfecte ondersteuning
Geschikt voor mensen met een allergie
Ideaal in combinatie met de Softtopmatrasoplegger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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OP JOUW LIJF
GESCHREVEN

ALLEMAAL VERSCHILLEND
EN ALTIJD PRECIES GOED

NATUURLIJK BETER SLAPEN MET OPTIVEZEL ®
Jij bent een van de bijna acht miljard mensen op deze wereld. Net zoals al deze mensen heb jij jouw eigen
verwachtingen en wensen als het over slapen gaat. Voor ons is het belangrijk dat deze wensen in vervulling gaan,
want alleen dan kun jij natuurlijk beter slapen.
Al onze kwaliteiten bieden jou de voordelen van onze unieke Optivezel® en de innovatieve Klimawell®-functie.
En ondanks deze gemeenschappelijke pluspunten zijn ze allemaal net zo uniek als jouw eigen slaapvoorkeur.
Leer onze materialen kennen en ontdek jouw favoriete kwaliteit.

Wonderbaarlijk zacht

OPTIPLUCHE
Maakt jouw beddengoed
intens knuffelzacht.
®

Fluweelzacht

OPTISAMT
Hoogwaardige kwaliteit en een
uniek gevoel op de huid.
®

Luchtig koel

OPTISATIN®
Houdt je lichaam koel, zelfs in
hartje zomer.

NIEUW

OPTITWIST
Twee fantastische kwaliteiten
gecombineerd

EEN VLEUGJE LUXE		

IN JOUW DAGELIJKS LEVEN

NIEUW

WIST JE DAT?
De optimale kamertemperatuur voor een
ontspannen nachtrust
is 16–18°C

Natuurlijk zacht

OPTIKASJMIER®
Valt soepel om je lichaam en
zorgt voor een extra zacht
huidgevoel tijdens het slapen.

Zijdezacht

OPTIMINK®
Zorgt met zachtheid
voor een diepe nachtrust en
optimaal herstel.

Voelbaar zacht

OPTIZIJDE®
Verwen jezelf met ons tot nu toe
meest luxe materiaal en ervaar een
nieuwe manier van welzijn.
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Het origineel
sinds 1999

OPTIPLUCHE ®-BEDDENGOED
WONDERBAARLIJK ZACHT

In ons knuffelzachte Optipluche®-beddengoed voelt jouw hele gezin zich comfortabel en geborgen.
Wonderbaarlijk zacht en tegelijk hygiënisch en geschikt voor mensen met een allergie. Je zult snel
gaan houden van het zachte gevoel op je huid.
zilvergrijs/sneeuwwit-801

sahara beige/crèmewit-277

sneeuwwit/kiezelgrijs-818

olijfgroen/berkengroen-433

leigrijs/kiezelgrijs-858

petrolblauw/marineblauw-355

Optipluche®-dekbedovertrek

Optipluche®-kussensloop
formaat: 60x70 cm
met overslag (Nederlandse maat)
art. nr. 500109-kleur
€ 19,95
formaat: 40x80 cm
met rits
art. nr. 500110-kleur

€ 19,95

formaat plus 50 cm instopstrook
formaat: 140x200 cm
art. nr. 500116-kleur

€ 94,95

formaat: 200x200 cm
art. nr. 500117-kleur

€ 129,95

formaat: 240x220 cm
art. nr. 500118-kleur

€ 159,95

 nuffelzacht Optipluche®
K
voor het hele gezin met alle
Klimawell®-eigenschappen
Licht in gewicht en met een
huidvriendelijke structuur
Warm als het warm moet zijn en
verkoelend wanneer gewenst
Tijdloze en goed te combineren kleuren
De uitstekende klimaatbalans zorgt
voor een gelijkmatige verwarming van
het lichaam
Voor een perfecte hygiëne
wasbaar op 40 °C, tevens geschikt
voor de droger
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

VOOR
HET HELE
GEZIN!
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zilvergrijs/sneeuwwit-801

olijfgroen/berkengroen-433

leigrijs/kiezelgrijs-858

OPTITWIST DUBBELZIJDIG
DEKBEDOVERTREK
HEERLIJK ZACHT EN LUCHTIG KOEL

Wij vroegen ons af wat er zou gebeuren als we twee van onze meest geliefde Optivezel®-kwaliteiten zouden
combineren. Het resultaat is verbluffend. Het dubbelzijdige dekbedovertrek Optitwist heeft aan één kant het
fluweelzachte oppervlak van Optisamt® en aan de andere kant het luchtige, koele Optisatin®. Afhankelijk van
jouw voorkeur of van het seizoen kun je jouw favoriete kant kiezen – een compromis sluiten is niet nodig.
Zacht en knus of heerlijk glad – jij beslist.

Optitwist-dekbedovertrek

Optitwist-kussensloop
formaat: 60x70 cm
met overslag (Nederlandse maat)
art.nr. 500551-kleur
€ 21,95
formaat: 40x80 cm
met rits
art.nr. 500550-kleur

€ 21,95

Vancouver-752

 ptisamt® en Optisatin® in één
O
De juiste materiaaleigenschappen voor elk moment
De comfortabele, ademende stof voelt
aangenaam op de huid

formaat plus 50 cm instopstrook
formaat: 140x200 cm
art.nr. 500563-kleur

€ 89,95

formaat: 200x200 cm
art.nr. 500565-kleur

€ 124,95

formaat: 240x220 cm
art.nr. 500566-kleur

€ 149,95

Optitwist-kussensloop
Vancouver

Optitwist-dekbedovertrek
Vancouver

formaat: 60x70 cm
met overslag
(Nederlandse maat)
art.nr. 500551-752 € 24,95

formaat plus 50 cm instopstrook

formaat: 40x80 cm
met rits
art.nr. 500550-752 € 24,95

formaat: 200x200 cm
art.nr. 500565-752 € 135,95

formaat: 140x200 cm
art.nr. 500563-752 € 99,95

formaat: 240x220 cm
art.nr. 500566-752 € 165,95


Een
ideaal slaapklimaat het hele jaar door
Geschikt voor mensen met een allergie
Wasbaar op 40–60°C
Kan in de droger
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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OPTIKASJMIER ®-BEDDENGOED
PURE LUXE VOOR JE HUID

Optikasjmier® is de naam voor perfecte Optivezel®-kwaliteit. We hebben bij alle Optikasjmier®-producten
de structuur van de stof zo verfijnd, dat het niet alleen ongelofelijk zacht aanvoelt op je huid, het heeft ook een
bijzonder luxueuze uitstraling. Nooit eerder was jouw bed zo uitnodigend, en nooit eerder heeft slaapcomfort
zo goed gevoeld. Ervaar het zelf.

taupe/natuur-877

Optikasjmier®-kussensloop

Optikasjmier®-dekbedovertrek

formaat: 60x70 cm met overslag
(Nederlandse maat)
art. nr. 500203-kleur
€ 29,95
formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500202-kleur

lichtgrijs/grijs-800

€ 29,95

Luxe, knuffelzachte kwaliteit
Optimaal slaapklimaat, niet te warm
en niet te koud
Elastische, soepelvallende stof
Exclusieve uitstraling

formaat plus 50 cm instopstrook
formaat: 140x200 cm
art. nr. 500215-kleur		 € 149
formaat: 240x220 cm
art. nr. 500218-kleur		 € 249
Betere slaapkwaliteit dankzij
de fluweelzachte stof
Voor een perfecte hygiëne wasbaar op
40°C, tevens geschikt voor de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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OPTIMINK ®-BEDDENGOED

COMFORTABELE NACHTEN VOL GEBORGENHEID

donkertaupe/taupe-554

lichtgrijs/grijs-820

Inslapen, doorslapen en uitgerust wakker worden - en dat alles in behaaglijk zachte geborgenheid.
Dat is waar beddengoed van Optimink® voor staat. Voor het vervaardigen van deze stof maken we gebruik
van de ingenieuze Skin-Otex weeftechniek. Gun je huid dit bijzondere gevoel en ervaar het zelf.

Optimink®-kussensloop

Optimink®-dekbedovertrek

formaat: 60x70 cm met overslag
(Nederlandse maat)
€ 29,95
art. nr. 500432-kleur
formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500431-kleur

€ 29,95

Huidvriendelijke stof dankzij de
Skin-Otex weeftechniek
Klimawell® en Optivezel®-eigenschappen
zorgen voor een diepe, rustige slaap
Geschikt voor elk seizoen
Luxe uitstraling en een behaaglijk zachte stof

formaat plus 50 cm instopstrook
formaat: 140x200 cm
art. nr. 500437-kleur		 € 149
formaat: 240x220 cm
art. nr. 500439-kleur		 € 249

Exclusieve en ongekende slaapervaring
Exclusief voor en door Optidee ontwikkeld
Zeer duurzaam en vormvast
Sneller inslapen en een betere nachtrust
Voor een perfecte hygiëne wasbaar op
40–60°C, tevens geschikt voor de droger
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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OPTIMINK ®-HOESL AKENS

OPTIZIJDE ®-HOESL AKEN

Onze heerlijk zachte hoeslakens gemaakt van Optimink® zorgen voor een gevoel van geborgenheid en
een ontspannen nachtrust. Voor het vervaardigen van deze stof maken we gebruik van de unieke Skin-Otex
weeftechniek. Hierdoor ontstaat een kwaliteit die wonderbaarlijk zacht aanvoelt op je huid.

Met het hoeslaken van Optizijde® ervaar je de meest luxe Optidee kwaliteit. Met behulp van nieuw
ontwikkelde grondstoffen en de zeer geavanceerde Skin-Otex weeftechniek hebben we een bijzonder
fijne stof gecreëerd. Met Optizijde® kun je genieten van geborgen en rustgevende nachten.

SLAAP ZACHT

PREMIUM KWALITEIT EN VERFIJND COMFORT

sneeuwwit-100

sneeuwwit-100

crèmewit-211
crèmewit-211

leigrijs-850

leigrijs-850

Optimink®-hoeslaken
formaat: 90x200 cm
art. nr. 500400-kleur
formaat: 100x200 cm
art. nr. 500402-kleur
formaat: 140x200 cm
art. nr. 500404-kleur

€ 74,95

formaat: 160x200 cm
art. nr. 500406-kleur

€ 79,95

formaat: 180x200 cm
art. nr. 500408-kleur

€109,95

formaat: 200x200 cm
art. nr. 500410-kleur

€ 119,95
€ 129,95
€ 139,95

Huidvriendelijke stof dankzij
de Skin-Otex weeftechniek
Perfect uitgebalanceerd slaapklimaat voor het hele jaar
Buitengewoon zacht
en huidvriendelijk
Geoptimaliseerde Klimawell®en Optivezel®-eigenschappen
Soepel elastiek rondom voor
een perfecte pasvorm
Anti-allergeen
Voor een perfecte hygiëne
wasbaar op 40–60°C, tevens
geschikt voor de droger
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optizijde®-hoeslaken
formaat: 90 x 200 cm
art. nr. 500800-kleur

€ 74,95

formaat: 160 x 200 cm
art. nr. 500806-kleur

€ 119,95

formaat: 100 x 200 cm
art. nr. 500802-kleur

€ 79,95

formaat: 180 x 200 cm
art. nr. 500808-kleur

€ 129,95

formaat: 140 x 200 cm
art. nr. 500804-kleur

€109,95

formaat: 200 x 200 cm
art. nr. 500810-kleur

€ 139,95

 ijdeachtig koel en bijzonder
Z
zacht voor de huid
Een perfect slaapklimaat,
het hele jaar door
Huidvriendelijk dankzij de
Skin-Otex-weeftechniek
Blijft goed op zijn plaats door
extra sterk elastiek rondom
Geschikt voor mensen met
een allergie
Wasbaar op 40–60°C, en geschikt
voor de droger
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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OPTIPLUCHE ®-HOESL AKENS

KLIMAWELL ®-NACHTKLEDING

Het Optipluche®-hoeslaken zorgt voor een comfortabele en geborgen nachtrust voor het hele gezin.
Wonderbaarlijk zacht en tegelijk hygiënisch en geschikt voor mensen met een allergie. Je zult snel gaan
houden van het zachte gevoel op je huid.

De Klimawell®-functie is uiterst belangrijk voor een goede nachtrust. Daarom hebben wij nog een stap
verder gedacht en hoogwaardige nachtkleding ontworpen. Met het eersteklas gevoel van Optivezel®
en de slaapondersteunende voordelen van de Klimawell®-functie.

WONDERBAARLIJK ZACHT VOOR HET HELE GEZIN

STIJLVOL EN COMFORTABEL

Vochtregulerend
en ademend
Door de gladde en
elastische stof uitstekend draagcomfort
Comfortabele pasvorm
Licht in gewicht
Zeer snel droog
Strijken niet nodig
Voor een perfecte
hygiëne wasbaar op
40–60°C, tevens
geschikt voor de droger

Optipluche®-hoeslaken
formaat: 90–100x200–220 cm
art. nr. 500130-kleur
€ 54,95
formaat: 140–160x200–220 cm
art. nr. 500131-kleur
€ 75,95
formaat: 180–200x200–220 cm
art. nr. 500132-kleur
€ 85,95

sneeuwwit-100

crèmewit-211

Heerlijk zacht
Geen koude voeten meer
Bijzonder elastisch, daardoor
een perfecte pasvorm
Rustiger slapen dankzij de
Klimawell®-functie
Huidvriendelijk en anti-allergeen
Geschikt voor het hele gezin
Voor een perfecte hygiëne
wasbaar op 40 °C, tevens
geschikt voor de droger
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

sahara beige-217

leigrijs-850

Optipluche®-splithoeslaken
kleuren: wit-100, natuur-111
formaat: 180–200x200–220 cm
art. nr. 500135-kleur
€ 139,95

Klimawell®-nachtjapon

Klimawell®-shirt (basic)

kleuren: donkertaupe-777, donkergrijs-888
maat: S t/m XXL

kleuren: zwart-900, wit-100
maat: S t/m XXXL

korte mouw
art. nr. 700521-kleur-maat

ronde hals
art. nr. 700530-kleur-maat

€ 39,95

v-hals
art. nr. 700531-kleur-maat

€ 39,95

LANGDURIGE
FRISHEID
met ons nieuwe
wasparfum

€ 59,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Ronde hals

V-hals

Wasparfums
Met onze nieuwe wasparfums versterk
je de fijne geur van frisgewassen wasgoed,
waardoor je er langer van kunt genieten.
Onze wasparfums, ontwikkeld door
experts, zijn geschikt voor alle soorten
textiel, zelfs voor veeleisend wasgoed
zoals synthetische vezels en microvezels.
Ontdek nu onze wasparfums in twee
heerlijke geuren.

Red Rose

inhoud: 250 ml
art. nr. 800212		

€ 17,95

Pink Pearls

inhoud: 250 ml
art. nr. 800213		

€ 17,95
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COMFORT

MAAK VAN JOUW
HUIS JE THUIS
Ons huis is niet zomaar een plek, het is een persoonlijke plek waar
we ons goed willen voelen en waar we kunnen ontspannen.
Onze producten uit de Comfort-serie helpen je deze ‘feel good’-plek
te creëren. Kruip bijvoorbeeld lekker knus op de bank met onze
zachte Optipluche®-woondeken of wikkel jezelf na een heerlijk bad
in een van onze Opticotton®-handdoeken. Onze producten zijn
veelzijdig en voelen aangenaam zacht op je huid dankzij de unieke
Optivezel®-technologie. Ontdek onze producten uit het
Comfort-assortiment en maak het thuis nóg gezelliger.

HEB JE HET AL GEZIEN?
Onze Opticotton®-handdoeken
zijn er in prachtige nieuwe kleuren!
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MAAK VAN
'ME-TIME' EENS
'WE -TIME'
Als je het erg druk hebt is het belangrijk om regelmatig te ontspannen.
Dat kun je alleen doen, maar je kunt vrije tijd ook samen doorbrengen
met oprechte aandacht voor elkaar. Maak van ‘me-time’ eens ‘we-time’!
Geniet bijvoorbeeld van een wellness-dag thuis met het hele gezin,
of met je beste vriendin. We hebben een aantal leuke ideeën voor
je verzameld hoe je thuis kunt ontspannen én nieuwe
energie kunt krijgen.

WELLNESS-TIP
Ken jij onze nieuwe
Optikasjmier®-badjas al?
Deze geeft jouw beautydag
precies dat extra vleug je luxe.
Pagina 46

HEERLIJKE GEZICHTSMASKERS
Gezichtsmaskers hebben een ontspannende werking.
We vinden het natuurlijk nóg leuker als ze ook eetbaar
zijn! Onze tip: een kwarkmasker met honing en
komkommerschijfjes als topping.

BADEN ALS CLEOPATRA
Genieten van de weldaad van een heerlijk bad, Cleopatra deed het eeuwen
geleden al. Volg haar schoonheidsritueel en verwen jezelf met een zelfgemaakt
honing-melkbad. Het is heel eenvoudig: doe een kopje honing in het bad samen
met een liter volle melk en twee kopjes zout. Schuim het mengsel op met de
douchestraal en laat het bad vollopen met aangenaam warm water.

SAMEN LUISTEREN
Nu is het tijd om lekker op de bank te gaan
liggen en naar verhalen of muziek te luisteren.
Kruip samen onder de Optipluche®-woondeken
en neem iets lekkers te drinken. Zo heerlijk kan
ontspannen zijn.
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WELLNESS PRODUCTEN
VAN OPTIPLUCHE ®

KLASSIEKER
Al meer dan 20
jaar onze
verkooptopper

MOMENTEN OM TE KOESTEREN
Onze wellness producten van Optipluche® hebben
een heel bijzondere eigenschap. Ze zorgen voor
zachtheid en momenten om te genieten.
En dat is iets heel bijzonders. Want zo creëer je
mooie herinneringen. Momenten van geluk
en welzijn. Nieuwsgierig geworden?
Ervaar het zelf.

olijfgroen-423

leigrijs-850

marineblauw-353

Optipluche®-woondeken
De woondeken van Optipluche® is bijzonder
mooi afgewerkt met een siernaad rondom.
Door een onderscheidende vezelstructuur
houdt de ene kant behaaglijke warmte lang
vast, terwijl de andere kant warmte afvoert
en comfortabel aanvoelt. Het materiaal is
niet alleen heerlijk licht en soepel, het is
ook duurzaam, waardoor je er jarenlang
plezier van zult hebben. De woondeken is
verkrijgbaar in meerdere prachtige kleuren.
formaat: 150x200 cm
art. nr. 500602-kleur

€ 94,95

Uitstekende kwaliteit en
licht van gewicht
Warm aan de ene kant,
koel aan de andere kant
Vuilafstotend
Onderhoudsvriendelijk
en wasbaar tot 40°C
Kan in de droger
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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OPTIPLUCHE ®-BADTEXTIEL
MAAKT JOUW BADKAMER COMPLEET

We brengen gemiddeld 38 minuten per dag in de badkamer door met douchen, afdrogen, gezichtsreiniging
en -verzorging, tandenpoetsen, make-up en haarstyling. Zou het niet fijn zijn, als heerlijk zachte producten deze
tijd in de badkamer comfortabeler zouden maken? Dat is precies het doel van ons badtextiel van Optipluche®.
Het combineert een aangenaam gevoel op de huid met uitstekende vochtopname – daar kun je op vertrouwen.
Elke minuut.

CADEAUTIP

olijfgroen-423

Optipluche®-haartulband

olijfgroen-423

kleuren: leigrijs-850, olijfgroen-423
formaat: een maat
art. nr. 457015-kleur
€ 19,95

Voorzien van een lusje en een knoopje
Blijft goed zitten en verschuift niet
Uitstekend draagcomfort
Neemt veel vocht op en droogt snel

Washandje
leigrijs-850

formaat: 16x21 cm
art. nr. 457010-kleur

€

4,50

Sauna-/strandlaken

formaat: 100x200 cm
art. nr. 457017-kleur

€ 49,95

Zachte, elastische topkwaliteit
Kleurvast
Licht in gewicht, neemt weinig
ruimte in (zowel in de koffer als
in de wasmachine)
Neemt veel vocht op, zeer snel droog
(ideaal voor caravan, boot, sauna)
Geschikt voor mensen met een
allergie of een gevoelige huid
Al ons badtextiel is voorzien van
een royale ophanglus en een mooi
afgewerkte rand
Vuil- en geurafstotend
Voor een perfecte hygiëne wasbaar op
40 °C, tevens geschikt voor de droger
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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taupe-877

Optivezel®-Afschminkdoekjes

Optivezel®-Afschminkwashandjes

formaat: 25x25 cm
art. nr. 600200-877

formaat: 16x21 cm
art. nr. 600300-877

set 2 stuks
formaat: 25x25 cm
art. nr. 600202-877
bespaar € 2		

 lleen water nodig om make-up te verwijderen
A
en de huid te reinigen
Beschermt de natuurlijke vochtbalans van de huid
Bijzonder mild en verzorgend
Gemaakt van de fijnste Optivezel® voor een uitstekende reiniging

€

7,95

€15,90
€13,90

set 2 stuks
formaat: 16x21 cm
art. nr. 600302-877
bespaar € 4		

€

11,95

€23,90
€19,90

€  44,95

formaat: 60 x 100 cm
art.nr. 457029-850		

€  59,95

Aangenaam zacht
Absorberend en sneldrogend
Kleurvast en duurzaam
Antislip onderlaag
Geschikt voor vloerverwarming
Geschikt voor mensen met
een allergie
Wasbaar op 30°C
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 81% Optivezel®-polyester, 7% Polyurethaan, 12% PVC

maat: S (36-38)
art. nr. 457023-850

€ 49,95

maat: M (38,5-39,5)
art. nr. 457024-850

€ 49,95

maat: L (40-42)
art. nr. 457025-850

€ 49,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

leigrijs-850

Optipluche®-badmat

Met onze Optipluche®-huislaarsjes behoren
koude voeten voorgoed tot het verleden.

 iterst comfortabel voor in huis
U
Warmteregulerend en huidvriendelijk
Antislipzool
Wasbaar tot 30 °C,
kan niet in de droger

 xtra zacht en absorberend
E
Geschikt voor alle huidtypes
Gaat tot wel 1000 wasbeurten mee
Voor een perfecte hygiëne wasbaar op 60 °C,
tevens geschikt voor de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

formaat: 50 x 80 cm
art.nr. 457028-850

leigrijs-850

Optipluche®-huislaarsjes

leigrijs-850

Optipluche®-pantoffels
Of het nu tijdens een dag je wellness is,
thuis na een ontspannend bad of gewoon
lekker op de bank, onze zachte en aangenaam warme pantoffels passen bij alle
relaxte momenten.
maat: S (34–37)
art. nr. 457073-850

€ 14,95

maat: M (38–41)
art. nr. 457019-850

€ 15,95

maat: L (42–46)
art. nr. 457014-850

€ 16,95

 ooit meer koude of
N
transpirerende voeten
Geschikt voor zowel dames,
heren als kinderen
Wasbaar tot 40 °C,
kan niet in de droger
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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OPTICOTTON ®

EEN AANWINST VOOR JE BADKAMER
Dankzij de innovatieve Optivezel®-materiaalmix verdampt vocht bij textiel van
Opticotton driemaal sneller dan bij traditionele stoffen. Daarnaast zorgt Opticotton®
voor een zijdezacht gevoel op je huid. De unieke vezel is dus niet alleen een aanwinst
voor je badkamer, het is ook een verrijking van je dagelijkse verzorging.

Innovatieve Optivezel®-materiaalmix
met Optidee katoen
Zachte en snelle vochtopname
 Laat een zijdezacht gevoel achter op de huid
Jouw handdoek altijd snel weer droog

HEB JE HET
AL GEZIEN?
Onze Opticotton®handdoeken zijn er in
prachtige nieuwe
kleuren

Uitstekende materiaalkwaliteit
Vocht verdampt driemaal sneller dan
bij gangbare handdoeken
Wasbaar op 40–60°C

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 53% Optidee-katoen, 41% Optivezel®-polyester, 6% polyamide

Washandje
formaat: 16x21 cm
art. nr. 500029-kleur
lavagrijs-851

€

7,95

Gastendoekje
atlantisch blauw-354

dennengroen-430

formaat: 30x50 cm
art. nr. 500030-kleur

€ 10,95

Handdoek
formaat: 50x100 cm
art. nr. 500031-kleur

€ 29,95

Douchelaken
formaat: 75x140 cm
art. nr. 500032-kleur
SUPER
ABSORBEREND
Handdoeken van
Opticotton®

€ 59,95

Sauna-/strandlaken
formaat: 90x200 cm
art. nr. 500033-kleur

€

119
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zwart-999

OPTIKASJMIER -WELLNESSPRODUCTEN
®

zwart-999

OMHUL JE MET ZACHTHEID EN LUXE

Optikasjmier® staat voor perfecte Optivezel®-kwaliteit met een verfijnde weefstructuur die je niet alleen
kunt zien, maar ook kunt voelen. Onze wellnessproducten, gemaakt van 100% Optikasjmier®, omhullen je
met pure zachtheid. Ze verwennen je huid met een uniek luxe gevoel. Geniet van dit gevoel in onze
Optikasjmier®-badjas. Na een warm bad, een saunabezoek of gewoon bij jou thuis.

olijfgroen-423

Optikasjmier -badjas
®

Optikasjmier®-doorsteeksjaal

Optikasjmier®-omslagdoek

Modieus, knuffelzacht en makkelijk
te combineren met elke outfit. Dat is
onze Optikasjmier®-doorsteeksjaal
met fijn draagcomfort.

Onze Optikasjmier®-omslagdoek heeft
een luxe kwaliteit die niet alleen zichtbaar,
maar ook voelbaar is. Het materiaal heeft
een unieke uitstraling en valt soepel om
het lichaam. De omslagdoek laat zich
makkelijk combineren waardoor je er altijd
stijlvol uitziet.

formaat: 22x100 cm
art. nr. 458100-999

formaat: 65x190 cm
art. nr. 458105-999

€ 29,95

€ 59,95

maat: S – XXL
art.nr. 457051-kleur-maat		 € 129

leigrijs-850

Pure luxe voor je huid
Soepel en elastisch
Exclusieve luxe uitstraling
Voorzien van sjaalkraag
3 ceintuurlussen voor een
perfecte pasvorm
Ook ideaal als ochtendjas
Voor een perfecte hygiëne wasbaar op
40 °C, tevens geschikt voor de droger
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Door de Klimawell®-functie comfortabel warm
Ideaal voor sporters
Superlicht draagcomfort
Kan door zowel vrouwen als mannen
worden gedragen
Makkelijk in onderhoud en duurzaam
Voor een perfecte hygiëne wasbaar op 40 °C,
tevens geschikt voor de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Verfijnde knuffelzachte luxe kwaliteit
Elastische, soepelvallende stof
Exclusieve uitstraling
Makkelijk in onderhoud en duurzaam
Voor een perfecte hygiëne wasbaar op 40 °C,
tevens geschikt voor de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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CLEAN

ALLES SCHOON
IN EEN HANDOMDRAAI
Een schoon huis is belangrijk voor ons welzijn thuis. Een fris en
opgeruimd huis zorgt immers voor een prettig gevoel. Het is alleen
jammer dat schoonmaken vaak zoveel tijd en moeite kost. Met onze
Clean-serie wordt huishoudelijk werk een stuk makkelijker.
Onze Clean-Duo-Set+ zorgt bijvoorbeeld voor het moeiteloos
reinigen van lichte tot zware vervuiling in en om het huis. Onze
Primus-vloerwisser maakt je vloer streeploos schoon en onze
reinigingsdoeken maken het schoonmaken met de hand effectiever
en eenvoudiger. Ontdek hoe ook jij jouw huis snel en makkelijk
schoon kunt maken met onze huishoudhulpen.

HEB JIJ HET AL ONTDEKT?

Efficiënt en effectief: onze schoonmaakmiddelen
laten jouw huis stralen!
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EEN OPGERUIMD HUIS IS EEN
OPGERUIMD HOOFD
Als je het huis op orde hebt kun je ook
geestelijk ontspannen. In een rommelige
omgeving kun je je minder goed concentreren, ben je sneller afgeleid en kun je
zelfs somber worden, het is dan eigenlijk
ook rommelig in je hoofd. Studies tonen
aan dat hoe rommeliger je omgeving is,
hoe hoger het cortisolniveau. En het
hormoon cortisol veroorzaakt vooral stress.
De impact gaat echter nog verder. In een
omgeving die niet schoon is, zijn mensen
vaak minder behulpzaam en nemen eerder
hun toevlucht tot het eten van zoetigheid
en ongezond eten.

MET JEZELF
IN HET REINE
KOMEN
WAAROM JE VAN EEN SCHOON HUIS
EEN GOED HUMEUR KRIJGT
Stel je eens voor: je hebt de ramen gezeemd, de wasmachine draait en het afval is
weggebracht. En? Voelt het goed? Waarschijnlijk wel. Opruimen en schoonmaken geeft
de meeste mensen een tevreden en voldaan gevoel. Maar waarom is dat eigenlijk zo?

“Het doel van schoonmaken is niet het
schoonmaken zelf, maar het plezier om
in de schone omgeving te leven.”
MARIE KONDO

Opruim-expert en bestsellerauteur

GELUKKIGER VAN EEN SCHOON HUIS
Tijdens het schoonmaken wordt een gelukshormoon aangemaakt.
Ga aan de slag en stel jezelf daarbij kleine, haalbare doelen. Zet je
favoriete muziek op en pak de Optivezel®-huishoudhulpen erbij.
Op die manier is schoonmaken al een stuk leuker en kun je in een
mum van tijd genieten van een schoon huis.

SCHOONMAAKTIP:
Met de 4-delige Optivezel®huishoudset maak je jouw huis
razendsnel stralend schoon.
Pagina 53
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OPTIVEZEL ®-HUISHOUDHULPEN

OPTIVEZEL ®-REINIGINGSSET

Onze Optivezel®-huishoudhulpen maken het huishouden een stuk eenvoudiger. De producten zijn ontwikkeld
om effectiever te kunnen werken waardoor het huishouden je makkelijker af zal gaan. Een beetje water en de
juiste reinigingsdoek zijn genoeg om voor een stralend huis te zorgen. Dat is niet alleen fijn voor jou, maar ook
voor het milieu.

Grondig, snel en milieuvriendelijk, dat waren de voorwaarden bij de samenstelling van onze geliefde
reinigingsset. Onze reinigingsproducten blinken allemaal uit in hun eigen specialiteit – zo bereik je altijd
het gewenste resultaat.

ZO EENVOUDIG KAN SCHOON ZIJN

Tijdwinst
Iedere schoonmaakklus doe
je sneller, schoner en met
minder inspanning:
perfect schoonmaken in
een handomdraai!

Minder moeite
Snelle vuilopname waardoor
je minder hoeft uit te spoelen
en te wringen
Minder kracht nodig voor
een streeploos resultaat
Voor een stralend schoon
oppervlak hoef je niet lang
te poetsen en te wrijven

Bespaar geld
Bijzonder goede prijskwaliteitverhouding
Weinig of geen schoonmaakmiddelen nodig;
milieuvriendelijk en
voordelig
Lange levensduur;
ook na vele wasbeurten
een perfect resultaat

VOOR ELKE SCHOONMAAKKLUS HET IDEALE PRODUCT

Perfect resultaat
Schoonmaken met plezier
door het grote gebruiksgemak
Streepvrij en stralend schoon
Zelfs het meest hardnekkige
vuil zoals o.a. kalk en vet lost
moeiteloos op

MEEST
VERKOCHT
van onze Cleanserie

Vierdelige allround huishoudset
art. nr. 150350		
bespaar € 10		

01

MET
LIEFDE VOOR
DE NATUUR
Als je geen agressieve
schoonmaakmiddelen en
chemicaliën gebruikt,
bescherm je niet alleen
jezelf maar ook het
milieu

02

03

04
01
02
03
04

€49,80
€39,80

Raam-/sopdoek+*

formaat: 30x45 cm
kleur: blauw
art. nr. 150302

€

11,95

Merlin-doek+*

formaat: 50x50 cm
kleur: grijs
art. nr. 150301		

€ 15,95

Speedy

diameter: 12 cm
kleur: petrol
art. nr. 150100

€

9,95

€

11,95

Allrounddoek*

formaat: 40x40 cm
kleur: grijsblauw
art. nr. 150121-370

*Optivezel®-materiaalsamenstelling:
80% Optivezel®-polyester, 20% polyamide

Speedy (set van 2)
kleur: petrol
diameter: 12 cm
art. nr. 150102		
bespaar € 2		

€19,90
€17,90

Optivezel®-materiaalsamenstelling:
92% Optivezel®-polyester, 8% Optivezel®-polyurethaan
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OPTIVEZEL ®-REINIGINGSHULPEN
ONMISBAAR IN IEDER HUISHOUDEN

grijs

Er is altijd wel een huishoudelijke klus te doen. Een tafel afnemen, glazen poetsen, de badkamer schoonmaken.
Met onze veelzijdige Optivezel®-reinigingshulpen heb je voor elke schoonmaakklus het juiste middel in huis.

grijs

Afdruipmat
Deze geoptimaliseerde en super absorberende afdruipmat
is ideaal voor al je afwas, met name glazen, porselein etc.
formaat: 35x50 cm
art. nr. 150117				

grijs

€ 24,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 92% Optivezel®-polyester, 8% Optivezel®-polyurethaan

grijs

Magic-droogdoek
De fijne structuur van de Optivezel® zorgt ervoor dat deze
Magic-droogdoek het vocht optimaal absorbeert.

Platina-brillendoekje

Platina-polijstdoek

Actief-vaatdoekjes

Dit brillendoekje is ideaal voor het streeploos reinigen van brillen, horloges, smartphones, tablets, laptops, cameralenzen
en sieraden.

Deze verfijnde glasdoek is grensverleggend als het gaat om drogen en polijsten.
Vooral geschikt voor hoogwaardige
materialen als glas, kristal, porselein,
messing, rvs, zilver, goud etc.

Door de Optivezel® wordt het vuil van alle
materialen en oppervlakken met groot
gemak verwijderd. De actieve koolstofstreepjes zorgen ervoor dat vieze geurtjes
geen kans krijgen.

formaat: 20x15 cm
art. nr. 150104		

€

formaat: 55x55 cm
art. nr. 150106		

formaat: 25x30 cm
art. nr. 150114		

€

Set van 2
art. nr. 150105		
bespaar € 2		

€13,90
€11,90

Set van 3
art. nr. 150140		
bespaar € 1,80		

€18,75
€ 16,95

6,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 80% Optivezel®-polyester,
20% polyamide

€ 16,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 80% Optivezel®-polyester,
20% polyamide

blauw

grijs

€ 21,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

6,25

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 80% Optivezel®-polyester,
15% polyamide, 5% koolstof

Krachtig geconcentreerd
reinigingsmiddel

Tweedelige Clean-Duo-set+
CLEANDUO-SET+
Verwijdert vuil snel
en eenvoudig

formaat: 40x60 cm
art. nr. 150190				

Samen zijn ze sterker dan ooit tevoren en helpen je om alle
spiegel-, glas-, lak- en kunststofoppervlakken prachtig schoon te
houden. Met de Clean-Duo-set+, bestaande uit de Merlin-doek+
en de raam-/sopdoek+, bespaar je tijd, geld en moeite.
Raam-/sopdoek+
kleur: blauw
formaat: 30x45 cm
€ 11,95
art. nr. 150302

Merlin-doek+
kleur: grijs
formaat: 50x50 cm
€ 15,95
art. nr. 150301


Tweedelige Clean-Duo-set+
art. nr. 150300				
€27,90
bespaar € 4				€
23,90
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 80% Optivezel®-polyester, 20% polyamide

inhoud: 500 ml
art. nr. 800220

Turbo-Kalkreiniger

€ 17,95

 ilieuvriendelijke, innovatieve en ecologische werking
M
volgens het principe van microsplitsing
Navegen of naspoelen niet nodig
1 tot 2 druppels voor 5 liter reinigingsmiddel
Zeer zuinig in gebruik
Geen randvorming (kringen) op textiel
Lage toepassingsconcentratie
- zuinig
in gebruik
Optifaser
-Materialzusammenstellung:
80 % Optifaser -Polyester, 20 % Polyamid
Huid-, materiaal- en milieuvriendelijk
Geen vervuiling van de lucht in de leefomgeving
®

®

inhoud: 500 ml
art.nr. 800195

€ 17,95

 erwijdert kalk zacht en veilig zonder resten achter te laten
V
Korte inwerktijd door de hoge concentratie van
werkzame stoffen
Zeer effectief en efficiënt
Maximale consumentenbescherming en voedselveilig
Voldoende voor 8-10 toepassingen
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STANDVASTIG
De vloerwisser die
rechtop kan blijven
staan

PRIMUS-DWEILSYSTEEM
MOEITELOOS DE VLOER REINIGEN

Een dweil kan meer dan alleen de vloer bevochtigen, dat bewijst ons Primus dweilsysteem. Op bijna magische wijze blijft de vloerwisser rechtop staan, ook wanneer je deze
loslaat. Met de verschillende dweilen van Optivezel® beschik je over geschikte hulpmiddelen om alle soorten vloeren te reinigen.

Bespaart tijd, geld en moeite
De steel kan rechtop blijven staan
Door de zeer vlakke onderkant van de Primus-voet
benut je het gehele oppervlak van de dweil
In hoogte verstelbare telescoopsteel

Primus-vloerwisser
Met verstelbare aluminium steel.
formaat houder: 39,5x10,5 cm
formaat steel: 80–150 cm
art. nr. 250200		
€ 59,95

Grondige reiniging ook op moeilijk bereikbare
plaatsen onder meubels
Steel met ophangoog
Voor een perfecte hygiëne wasbaar op 60 °C,
tevens geschikt voor de droger

Kristal-dweil

Maxi-dweil

Borstel-dweil

Door de korte lussen bijzonder geschikt
voor de meeste vloeren, zoals hout,
laminaat, hoogglanstegels, enz.
Met slechts een vochtige dweil wordt
het vuil snel opgenomen.

Zeer hoogpolig met dichte vezels. Ideaal
voor alle gladde vloeren door het hele huis.
De zeer fijne vezels kunnen veel water
opnemen, waardoor je een groot oppervlak
in één keer kunt reinigen, zonder de
dweil uit te hoeven spoelen. Deze dweil
is ook perfect om droog te gebruiken
(neemt goed stof, haren en ander vuil op).

Perfect voor heel grove plavuizen, zeer
hardnekkig vuil in huis, maar ook voor
gebruik in de bedrijfssector (bakkerij,
slagerij, snackbar, restaurant etc.).

formaat: ca. 45x15 cm
art. nr. 250352		

formaat: ca. 45x15 cm
art. nr. 250351		

formaat: ca. 45x15 cm
art. nr. 250353		

Optivezel®-materiaalsamenstelling:
80% Optivezel®-polyester, 20% polyamide

€ 19,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling:
100% Optivezel®-polyester

€ 23,50

€ 28,50

Optivezel®-materiaalsamenstelling:
60% Optivezel®-polyester, 25% polypropyleen, 15% polyamide
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SOCIAL SELLING

L AAT DE VOORDELEN
JE OVERTUIGEN
Zou je onze producten voordeliger of zelfs cadeau willen krijgen?
Of zou jij met Optidee je eigen bedrijf willen starten?
Bij ons is dat allebei mogelijk!
Bij ons familiebedrijf sta jij centraal,
wij zullen je optimale ondersteuning bieden om
jouw eigen bedrijf te kunnen starten.
Wil je meer weten?
Jouw adviseur kan je er alles over vertellen.
Neem contact op!
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ZET DE
VOLGENDE STAP
WORD GASTVROUW EN GENIET SAMEN MET JOUW
GASTEN VAN EEN GEWELDIGE OPTI-DEMO

ZIN IN JOUW EIGEN OPTI-DEMO?

WORD DAN NU GASTVROUW EN PROFITEER VAN VELE VOORDELEN

Maak samen met jouw gasten in een ontspannen sfeer kennis met de buitengewone producten van Optidee.
Jouw persoonlijke adviseur komt daarvoor graag naar je toe. Natuurlijk bieden wij ook de mogelijkheid om de
Opti-Demo online of via WhatsApp mee te maken. Jij nodigt gasten uit en jouw adviseur zorgt voor de rest.

Offline of online, ter plaatse of
op afstand – verheug je met jouw
gasten op een geweldige tijd en de
voordelen voor jou als gastvrouw*:
Een waardebon t.w.v. € 20
Gratis producten uit de Optidee-
catalogus ter waarde van 10% over
het totale verkoopbedrag van de
demonstratie
Exclusief voor jou als gastvrouw:
keuze uit bonusartikelen met
hoge kortingen
Voor jouw gasten een cadeautje bij
hun bestelling
Een gezellige Opti-Demo waar jouw
gasten nog lang over zullen napraten!

Wil je als gastvrouw profiteren van de
voordelen, maar heb je teveel gasten
of wil je liever geen Opti-Demo thuis
houden? Word dan online gastvrouw.

L AAT JE
VERWENNEN!

Informeer bij jouw adviseur naar de
mogelijkheden.

Als gastvrouw geniet je van
exclusieve voordelen!
*Jouw Optidee-adviseur vertelt je over de voorwaarden voor een succesvolle Opti-Demo en voor het verkrijgen van de voordelen als gastvrouw!
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BIJNA TE MOOI OM
WAAR TE ZIJN – WAT
WIJ JOU BIEDEN:

“Als je het kunt
dromen kun je
het doen”

FLEXIBILITEIT
Jij beslist wanneer, waar en hoeveel
je werkt. Voor ons vanzelfsprekend
– voor jou een voorwaarde om jouw
werk-privé balans met maximale
zelfstandigheid vorm te geven.

WALT DISNEY

ONDERSTEUNING
Je kunt starten zonder enig risico en
je kunt deelnemen aan onze professionele (online) trainingsprogramma’s.
Daarnaast kun je altijd rekenen op
onze ondersteuning.

WORD
ADVISEUR BIJ
OPTIDEE!

KANSEN
Wij bieden talrijke mogelijkheden
om je verder te ontwikkelen en je
kunt rekenen op een transparant
verdienmodel.
VERBETERING
Jij vertegenwoordigt onze hoogwaardige wellnessproducten. En daarmee
verbeter je niet alleen het leven van
anderen, maar ook dat van jezelf.

ADVISEUR BIJ OPTIDEE?

JIJ KAN DAT
OOK!

Informeer vandaag nog
bij jouw adviseur!

ZET DE EERSTE STAP
NAAR EEN NIEUWE UITDAGING
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Wil jij meer regie over je leven? Zoek
je vrijheid, uitdaging en ontwikkeling? Wat jouw doel ook is: als adviseur
bepaal jij zelf hoeveel uren, energie en toewijding jij in jouw onderneming
steekt. Kom bij ons en maak jouw dromen waar.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE
CONTACT OP MET JOUW ADVISEUR
OF KIJK OP WWW.OPTIDEE.NL

VIND JOUW WEG NAAR OPTIDEE:

Kijk hier voor de
succesverhalen van
onze adviseurs:

01
Neem contact op met jouw adviseur.
Zij zal je informeren en al je
vragen beantwoorden.

02
Jouw adviseur staat voor je klaar.
Zij helpt je met het opstarten
van jouw bedrijf.

03
Gefeliciteerd!
Jouw Optidee-bedrijf kan vanaf nu echt
van start gaan. Je kunt blijven rekenen op
ondersteuning van jouw adviseur.

OPTIZIJDE ®-HOESL AKEN

PREMIUM KWALITEIT VOOR EXCLUSIEF COMFORT
Met het hoeslaken van Optizijde® ervaar je de meest luxe Optidee kwaliteit. Met behulp van nieuw
ontwikkelde grondstoffen en de zeer geavanceerde Skin-Otex weeftechniek hebben we een bijzonder
fijne stof gecreëerd. Met Optizijde® kun je genieten van geborgen en rustgevende nachten.
Deze hoeslakens vind je op Pagina 31

Heb je vragen? Wil je een afspraak maken of een product testen?
Neem vandaag nog contact op met jouw Optidee-adviseur!

Art. HC-NL2122

Alle voordelen
van onze Optivezel® uitgelegd
in een video:

Uitgever: Optidee Marketing GmbH | Enschedestraße 13–15 | D-48529 Nordhorn
Alle prijzen zijn verkoopprijzen en inclusief de wettelijk voorgeschreven btw.
Voor eventuele drukfouten en kleurafwijkingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle afmetingen zijn bij benadering. Geldig vanaf september 2021.
Reproductie in welke vorm dan ook alleen met toestemming van Optidee. Op alle foto 's is het auteursrecht van toepassing.

