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BESTE KLANT,

Vaak wordt aan ons gevraagd wat Optidee® zo bijzonder maakt. Voor ons is die vraag eenvoudig 
te beantwoorden: onze klanten – jij dus! Daarbij speelt het geen rol, of je de Optidee®-kwaliteit 
al langer waardeert of dat onze wellnessproducten jou nog maar pas hebben overtuigd. Onze 
gedeelde vreugde en het enthousiasme zijn voor ons een belangrijk deel van ons bedrijf en daar 
zijn wij heel dankbaar voor.

Met regelmatig nieuwe voordelen voor alle gastvrouwen versterken wij deze bijzondere band 
steeds opnieuw en in deze catalogus hebben we voor het eerst TOP-producten voor jullie in de 
spotlights gezet. Wij verheugen ons erop samen met jullie geborgenheid een thuis te geven, meer 
aandacht te schenken aan onze nachtrust en jou als deel van Optidee® te laten profiteren van 
onze aanbiedingen. Hartelijke groet,

TIP:  
Bekijk de impressies 
van ons team in deze 

catalogus. Wij verheugen  
ons erop jou als adviseur  

in 2023 persoonlijk  
te begroeten.

Directie Optidee: Dieter Tien en Nicole Carlin.

Dieter Tien 
Oprichter en directeur

Nicole Carlin 
Directeur
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JIJ KAN DAT 
OOK!

MET DANK 
AAN ONZE GEWELDIGE

ADVISEURS!
KOM OOK BIJ ONS TEAM
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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.

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.
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Klimawell®-hoofdkussen 

formaat: 60x70 cm (Nederlandse maat)
vulgewicht: 600 gr. + 250 gr. navulling
art. nr. 500872 € 74,95

 
formaat: 40x40 cm
vulgewicht: 200 gr.
art. nr. 500870 € 34,95

formaat: 40x80 cm
vulgewicht: 450 gr.+ 250 gr. navulling
art. nr. 500871 € 64,95

 
formaat: 50x50 cm
vulgewicht: 350 gr
art. nr. 500876 € 44,95

*Beter slapen op een Klimawell®-hoofdkussen ter waarde  
van € 64,95 kost je omgerekend over een periode  
van drie jaar slechts 6 cent per nacht.

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

Bepaal zelf de  
hoogte van je  
kussen; de vulling 
kan naar eigen 
voorkeur worden 
aangepast.

   Vormbaar en flexibel
   Anti-allergeen
    Uitstekende vochtregulatie
   Met handige opbergtas

   Bepaal zelf de ideale hoogte van je kussen
   Navulling apart verkrijgbaa
   Voor een perfecte hygiëne wasbaar op 

40–60°C, tevens geschikt voor de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

BETER 
SLAPEN  

vanaf 6 cent  
per nacht*

  TOP-PRODUCT  

Navulling voor hoofdkussen 

vulgewicht: 250 gr.
art. nr. 500878 € 14,95

Neksteunkussen 

formaat: 30x70 cm
art. nr. 500879 € 119,95

   Ademend neksteunkussen
   Anti-allergeen
   Ideaal voor zij- en  

rugliggers

   Met wasbare hoes
  Royale maat 30x70 cm
   Met handige opbergtas
   Ontwikkeld door Optidee

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

LET OP:  
Gebruik bijpassende 

kussenslopen  
40x80 cm
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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.

VIERSEIZOENEN-
DEKBED
DUBBEL SLAAPCOMFORT

BETER 
SLAPEN  

voor 19 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 beddengoed-
producten en voorkomt door de gesloten 
vezel structuur het binnen dringen van huis-
stofmijt, 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
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GELUKKIG EN GEZOND LEVEN
Ons welzijn is gebaseerd op drie pijlers: regelmatige lichaamsbeweging, gezonde voeding en 
een goede nachtrust. Vooral tijdens het slapen krijgen we nieuwe energie en kan ons lichaam 
zich volledig herstellen. De hoogwaardige materialen van Optidee helpen ons om op een  
natuurlijke wijze beter te slapen, en zorgen op die manier voor onze gezondheid, betere  
prestaties en een gelukkiger leven. 

Vierseizoenendekbed

formaat: 140x200 cm 
vulgewicht: 520 gr./830 gr.
art. nr. 500891 € 209,00

formaat: 140x220 cm
vulgewicht: 600 gr./900 gr.
art. nr. 500892 € 239,00

formaat: 200x200 cm
vulgewicht: 800 gr./1200 gr.
art. nr. 500894 € 289,00

formaat: 240x220 cm
vulgewicht: 900 gr./1400 gr.
art. nr. 500895 € 329,00Tweedelig vierseizoenendekbed met kwaliteitsdrukknopen  

om de beide dekbedden gecombineerd te gebruiken.

VOOR  
PERFECTE  
HYGIËNE  
wasbaar op  
40–60°C

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

   Anti-allergische vezels bieden bescherming  
tegen bacteriën en huisstofmijt

   Tweedelig dekbed ideaal voor alle seizoenen
   Vochtregulerend
   Inclusief handige opbergtas 
   Dankzij de hoogwaardige diamantstiksels valt het 
dekbed aangenaam om je heen

   Uitstekend ademend vermogen dankzij  
de unieke 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

Meer informatie  
over het belang van  

‘goed slapen’:

7  |  sleep



SOFTTOP-MATRASOPLEGGER
DAT LIGT ALTIJD GOED

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.

Softtop-matrasoplegger

Standaardmaten:

formaat: 90–100x200 cm
art. nr. 500860  € 119,95

 
formaat: 140x200 cm
art. nr. 500862  € 164,95

 
formaat: 160x200 cm
art. nr. 500864  € 184,95

 
formaat: 180x200 cm
art. nr. 500866  € 199,95

 
formaat: 200x200 cm
art. nr. 500868  € 229,00

Extra lange maten:

formaat: 90–100x210–220 cm
art. nr. 500861  € 139,95

formaat: 180x210–220 cm
art. nr. 500867  € 219,00

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.

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

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

IDEALE  
ONDERSTEUNING
Voor een ontspannen 

nachtrust

   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

   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

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

€ 9,95 voor  
gastvrouwen* * Bij een demonstratieomzet van € 900,00 +  

€ 20,00 waardebon = € 110,00 te besteden;  
bv. Softtop 90–100x200 cm t.w.v. € 119,95.
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PERFECT  
TE COMBINEREN  
met onze Softtop- 

matrasoplegger

AIRTOP- 
MATRASOP- 
LEGGER
MISSCHIEN WEL DE MEEST  
SUBTIELE MASSAGE  
TER WERELD

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-matrasop-
legger 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.

Dankzij een optimale ondersteuning 
altijd de perfecte lichaamshouding.

Transpiratie wordt bij hoge  
temperaturen snel afgevoerd, wat zorgt 

voor een aangenaam slaapklimaat.

Het geheim van de Airtop- 
matrasoplegger zit in de hoogwaardige 

vulling met zachte bovenkant. Geschikt 
voor alle matrassen en boxspringbedden.
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Airtop-matrasoplegger 

formaat: 85x195 cm  
(voor matras 90x200 cm)
art. nr. 500900  € 199,95 

 
formaat: 95x195 cm
(voor matras 100x200 cm)
art. nr. 500901  € 219,00

 
formaat: 135x195 cm
(voor matras 140x200 cm)
art. nr. 500902  € 289,00 

 
formaat: 155x195 cm
(voor matras 160x200 cm)
art. nr. 500903  € 319,00

 
formaat: 175x195 cm
(voor matras 180x200 cm)
art. nr. 500904  € 349,00

Airtop-stoeloplegger 

formaat: 50x50 cm
art. nr. 500909  € 49,95

Tip: bijpassende kussenhoezen zijn  
verkrijgbaar bij jouw adviseur.

   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

   Beproefde 3D-technologie zorgt 
voor een gelijkmatige drukverdeling 
en een perfecte ondersteuning

   Geschikt voor mensen  
met een allergie

    Ideaal in combinatie met de  
Softtop-matrasoplegger

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

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

OP JOUW LIJF  
GESCHREVEN
NATUURLIJK BETER SLAPEN  
MET OPTIVEZEL®

Wonderbaarlijk zacht
OPTIPLUCHE®

Maakt jouw  
beddengoed intens 

knuffelzacht.

Luchtig koel
OPTISATIN®

Houdt je lichaam  
koel, zelfs in  
hartje zomer.

Fluweelzacht
OPTISAMT®

Hoogwaardige kwaliteit 
en een uniek gevoel  

op de huid.

OPTITWIST
Twee fantastische kwaliteiten  

gecombineerd

Natuurlijk zacht
OPTIKASJMIER®

Valt soepel om je lichaam en  
zorgt voor een extra zacht  

huidgevoel tijdens het slapen.

Voelbaar zacht
OPTIMINK®

Zorgt met zachtheid  
voor een diepe nachtrust en  

optimaal herstel.

Aangenaam zacht
OPTICOTTON®

Voor een  
weldadige  
nachtrust.

Zijdezacht
OPTIZIJDE®

Verwen jezelf met ons tot nu toe  
meest luxe materiaal en ervaar een 

nieuwe manier van welzijn.
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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.

98% van de testpersonen bevestigt dat ze  
met beddengoed van Optivezel® en  

Klimawell® beter slapen dan voorheen.

Consumententest

Zeer goed 
slaapcomfort

EEN UNIEKE VEZEL
DE OPTIVEZEL®

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.  

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.

   Door de antibacteriële eigen- 
schappen geschikt voor mensen  
met een allergie

   Grondstofbesparend,  
daardoor milieuvriendelijk

   3 jaar garantie dankzij de  
beste materiaalkwaliteit

   Perfecte hygiëne dankzij de  
vuilafstotende en antibacteriële 
eigenschappen

   Sneller schoonmaken met minder 
schoonmaakmiddelen dankzij de 
eenvoudige reiniging

   Slijtvast voor langdurig gebruik

Ontdek meer  
over Optivezel®  

in onze video.

Scan nu en bekijk  
de video.

JOUW OPTIVEZEL®-VOORDELEN:
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JOUW KLIMAWELL®-VOORDELEN:

   Verbetert alle slaapfases voor  
een optimaal herstel

   Zorgt voor de afvoer van afval-
stoffen 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

INSPIRATIE UIT DE NATUUR
DE KLIMAWELL®-FUNCTIE

De Optivezel® beschikt op het gebied van Sleep en Comfort over een exclusieve eigenschap,  
diemet 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 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.

Als je dit teken 
ziet, kun je er 

zeker van zijn dat 
hier Klimawell® 

in zit.
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OPTIDEE®-HOESLAKEN
VOOR EEN PERFECTE SLAAPBELEVING

Bij ons beddengoed zijn er ook passende hoeslakens in onze unieke Optidee-kwaliteiten 
Optimink®, Optizijde® en Optipluche®. Zo kun jij heel eenvoudig beslissen welk slaapcomfort 
jij het liefste wilt en kun je ontspannen genieten van heerlijke nachten.

   Met de innovatieve Klimawell®-functie  
perfect uitgerust voor jouw slaapklimaat

   Geschikt voor mensen met een allergie

   Voorzien van een extra sterk elastiek rondom 
voor een uitstekende grip en perfecte pasvorm 

  Geschikt voor de droger 

sneeuwwit-100

crèmewit-211

leigrijs-850

Alle Optidee®-hoeslakens zijn:

Optipluche® Optimink® Optizijde®

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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Het origineel
sinds 1999

Optimink®-hoeslakens

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.

formaat: 90x200 cm
art. nr. 500400-kleur € 79,95

formaat: 100x200 cm
art. nr. 500402-kleur € 84,95

 
formaat: 140x200 cm
art. nr. 500404-kleur € 114,95

formaat: 160x200 cm
art. nr. 500406-kleur € 124,95

formaat: 180x200 cm
art. nr. 500408-kleur € 134,95

 
formaat: 200x200 cm
art. nr. 500410-kleur € 144,95

Optizijde®-hoeslakens

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.

formaat: 90x200 cm
art. nr. 500800-kleur € 79,95

formaat: 100x200 cm
art. nr. 500802-kleur € 84,95

 
formaat: 140x200 cm
art. nr. 500804-kleur € 119,95 

formaat: 160x200 cm
art. nr. 500806-kleur € 129,95

formaat: 180x200 cm
art. nr. 500808-kleur € 139,95

 
formaat: 200x200 cm
art. nr. 500810-kleur € 149,95

Optipluche®-hoeslakens

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.

formaat: 90–100x200–220 cm
art. nr. 500130-kleur € 59,95

formaat: 140–160x200–220 cm
art. nr. 500131-kleur € 84,95

formaat: 180–200x200–220 cm
art. nr. 500132-kleur € 95,95

   Heerlijk zacht
   Zeer elastisch en 

slijtvast
  Wasbaar op 40°C

   Buitengewoon zacht  
en huidvriendelijk

   Exclusieve uitstraling
   Voor het hele jaar
   Wasbaar op 40–60°C  

   Zijdeachtig koel en 
bijzonder zacht  
voor de huid

   Een perfect  
slaapklimaat,  
het hele jaar door

   Wasbaar op 40–60°C

Optipluche®-splithoeslaken

kleur: sneeuwwit-100

formaat: 180–200x200–220 cm
art. nr. 500135-100 € 149,95

sneeuwwit-100

  TOP-PRODUCT  
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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.

Optipluche®-dekbedovertrek

formaat plus 50 cm instopstrook 

formaat: 140x200 cm
art. nr. 500116-kleur € 104,95

formaat: 200x200 cm
art. nr. 500117-kleur € 144,95

formaat: 240x220 cm
art. nr. 500118-kleur € 179,95

Optipluche®-kussensloop

formaat: 60x70 cm met overslag 
(Nederlandse maat)
art. nr. 500109-kleur  € 21,95

formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500110-kleur  € 21,95

olijfgroen/berkengroen-433

zilvergrijs/sneeuwwit-801

leigrijs/kiezelgrijs-858

sahara beige/crèmewit-277

petrolblauw/marineblauw-355

sneeuwwit/kiezelgrijs-818

   Knuffelzacht Optipluche®  
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 klimaatba-
lans zorgt voor een gelijk-
matige verwarming van het 
lichaam 

   Voor een perfecte hygiëne  
wasbaar op 40°C, tevens 
geschikt voor de drogerOptivezel®-materiaalsamenstelling:  

100% Optivezel®-polyester
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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.

Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
100% Optivezel®-polyester

OPTIKASJMIER®-BEDDENGOED
PURE LUXE VOOR JE HUID

leigrijs/kiezelgrijs-858

Optikasjmier®-dekbedovertrek

formaat plus 50 cm instopstrook 

formaat: 140x200 cm 
art. nr. 500215-858 € 159,95

formaat: 200x200 cm
art. nr. 500217-858 € 239,00

formaat: 240x220 cm
art. nr. 500218-858 € 269,00

Optikasjmier®-kussensloop

formaat: 60x70 cm met overslag  
(Nederlandse maat)
art. nr. 500203-858 € 29,95

 
formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500202-858  € 29,95 

   Luxe, knuffelzachte 
kwaliteit 

   Optimaal slaapklimaat, 
niet te warm en niet  
te koud 

   Elastische,  
soepelvallende stof

   Exclusieve uitstraling
   Betere slaapkwaliteit 
dankzij de  
fluweelzachte stof

   Voor een perfecte hygiëne 
wasbaar op 40°C, tevens 
geschikt voor de droger

   Geschikt voor mensen 
met een allergie
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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.

   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

   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

   Geschikt voor mensen 
met een allergie

OPTIMINK®-BEDDENGOED
COMFORTABELE NACHTEN VOL GEBORGENHEID

leigrijs/kiezelgrijs-858olijfgroen/berkengroen-433

Optimink®-kussensloop

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

 
formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500431-kleur  € 29,95

Optimink®-dekbedovertrek

formaat plus 50 cm instopstrook 

formaat: 140x200 cm 
art. nr. 500437-kleur € 159,95

formaat: 200x200 cm
art. nr. 500445-kleur € 239,00

formaat: 240x220 cm
art. nr. 500439-kleur € 269,00

Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
100% Optivezel®-polyester
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Ons beddengoed van 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. Zacht en knus of heerlijk glad – jij beslist.

OPTITWIST-BEDDENGOED
HEERLIJK ZACHT EN LUCHTIG KOEL

   Optisamt® en  
Optisatin® in één

   De juiste materiaal- 
eigenschappen voor  
elk moment

   De comfortabele,  
ademende stof voelt  
aangenaam op de huid

    Een ideaal slaapklimaat 
het hele jaar door

   Geschikt voor mensen 
met een allergie

   Wasbaar op 40–60°C
   Kan in de droger

leigrijs/kiezelgrijs-858zilvergrijs/sneeuwwit-801 olijfgroen/berkengroen-433

Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
100% Optivezel®-polyester

Optitwist-kussensloop

formaat: 60x70 cm met overslag  
(Nederlandse maat)
art. nr. 500551-kleur € 23,95

 
formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500550-kleur  € 23,95 

Optitwist-dekbedovertrek

formaat plus 50 cm instopstrook 

formaat: 140x200 cm 
art. nr. 500563-kleur € 94,95

formaat: 200x200 cm 
art. nr. 500565-kleur € 134,95

formaat: 240x220 cm
art. nr. 500566-kleur € 159,95
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KLIMAWELL®-NACHTKLEDING
STIJLVOL EN COMFORTABEL

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.

Klimawell®-nachtjapon 

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

korte mouw
art. nr. 700521-kleur-maat € 64,95

   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

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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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®-tech-
nologie. 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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Het origineel
sinds 1999

OPTIPLUCHE®-WOONDEKEN
MOMENTEN OM TE KOESTEREN

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 € 99,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
100% Optivezel®-polyester

olijfgroen-423

leigrijs-850

marineblauw-353

   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
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Het origineel
sinds 1999

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. 

Washandje (set van 2)
formaat: 16x21 cm
art. nr. 457100-kleur € 11,95

Sauna-/strandlaken
formaat: 100x200 cm
art. nr. 457017-kleur € 54,95

Haartulband
formaat: een maat
art. nr. 457015-kleur € 21,95
bespaar € 2,00 € 19,95

Optipluche®-badmat

formaat: 50 x 80 cm 
art. nr. 457028-850 € 49,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
100% Optivezel®-polyester

leigrijs-850
   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

leigrijs-850

olijfgroen-423

   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
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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 tradi- 
tionele 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
   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 (set van 2) 
formaat: 16x21 cm
art. nr. 500028-kleur  € 17,95

Gastendoekje
formaat: 30x50 cm
art. nr. 500030-kleur  € 11,95

Handdoek
formaat: 50x100 cm
art. nr. 500031-kleur € 29,95

Douchelaken
formaat: 75x140 cm
art. nr. 500032-kleur  € 59,95lavagrijs-851

atlantisch blauw-354

dennengroen-430

SUPER  
ABSORBEREND

Handdoeken van 
Opticotton®
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OPTIKASJMIER®-BADJAS
OMHULT 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.

Geniet van dit gevoel in onze Optikasjmier®-badjas. Na een 
warm bad, een bezoek aan de sauna of gewoon thuis geeft het 
jou een moment van absolute tevredenheid. 

Onze exclusieve badjas is mooi afgewerkt met een trendy bies 
bij de mouwen en de zakken.

olijfgroen-423

Optikasjmier®-badjas

maat: S–XXL
art. nr. 457051-kleur-maat € 139,95

   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

leigrijs-850
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WIL
UIT BAARLE-NASSAU

HENNIE

NELLEKE EN  
HAAR DOCHTEROptidee producten zijn comfortabel, geven warmte en hebben een mooie uitstraling. 

       Producten zijn gemakkelijk in onderhoud en zijn duurzaam. Ik geniet al jaren van de  
      producten van Optidee, met name van het vierseizoenendekbed. Een tweedelig  

dekbed dat tegelijkertijd zacht, warm en luchtig is. Daardoor kan ik er het 
hele jaar gebruik van maken.

Zoveel lekkerder slapen én 
genieten van een schoon 
huis. Het is weggelegd voor 
iedereen die kiest voor de 
geweldige producten van 
Optidee. Het is een feit: dit 
merk blinkt uit door zijn  
kwaliteit! Daarom is mijn 
leven met Optidee verweven.

Optidee gaat bij ons van 
moeder op dochter. 

We zijn er allebei heel  
blij mee.

JANINE EN KITTY  
Ons "lievelingsproduct"? Eigenlijk zijn 

alle producten onze lievelingsproducten,
              maar als we samen een top drie 

moeten maken:

1. DE DWEIL staat op nummer 1. 
Echt een verrijking bij het schoonmaken 

van de vloer. 

2. OPTIKASJMIER®-BADJAS Kitty  
loopt hier het liefst heel de dag in rond.  

3. OPTIPLUCHE®-WOONDEKEN Ja, elke 
avond gezellig voor de tv met de woon-
deken. Wie kruipt er niet graag onder? 
Zeker met de huidige energieprijzen!

           Groetjes,

Kitty en
  

Janine 

Als Optidee-fan wil ik graag 
een bijdrage leveren! 

In mijn enthousiasme over 
Optidee, sleep ik zelfs mijn 
zorgcollega's mee. 

De vloerwisser is op de  
huiskamers een gewild 
product, hij neemt veel stof 
en vocht op. Zonder moeite 
maak je op ergonomische  
wijze een complete  
huiskamer schoon.

ROB
UIT UTRECHT

Hallo Optidee, ik ben Rob uit Utrecht.
Ik wil jullie bedanken voor de heerlijke

nachtrust! Mijn eerste Optidee-product 
was een zacht Optimink-hoeslaken. Vanaf 

het eerste gebruik wilde ik ’s ochtends bijna 
niet meer uit bed komen! Door een Opti- 

Demo bij mij thuis te geven, heb ik als 
  gastheer een Softtop en een hoofdkussen

      voor 3 euro kunnen kopen! Het was 
       een gezellige avond met mijn adviseur 

Sandra! Nu slaap ik elke nacht nóg 
         beter. Een groot compliment 

voor deze geweldige producten!

VERTEL HET ONS 
Deel jouw ervaringen als gastvrouw of als gast met ons en andere Optidee-fans. 
Of vertel over jouw lievelingsproduct. Je kunt simpelweg een e-mail sturen naar  
fan@optidee.com. Als wij jouw ervaringsverhaal publiceren dan ontvang je van 
ons een leuke verrassing! Met de mail geef je ons toestemming om jouw foto’s 
en jouw ervaringsverhaal voor marketingdoeleinden te gebruiken

OPTIDEE  FANS
MELDEN ZICH!
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OPTIVEZEL®-HUISHOUDHULPEN 
ZO EENVOUDIG KAN SCHOON ZIJN

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.

Tijdwinst
   Iedere schoon- 
maakklus 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 
prijs-kwaliteit- 
verhouding 

   Weinig of geen 
schoonmaakmiddelen 
nodig; milieuv riendelijk 
en voordelig 

   Lange levensduur;  
ook na vele wasbeurten 
een perfect resultaat

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

MET 
LIEFDE VOOR 

DE NATUUR
Als je geen agressieve 

schoonmaakmiddelen en 
chemicaliën gebruikt, 

bescherm je niet alleen 
jezelf maar ook het 

milieu
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OPTIVEZEL®-REINIGINGSSET 
VOOR ELKE SCHOONMAAKKLUS HET IDEALE PRODUCT

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.

Speedy (set van 2)

kleur: petrol
diameter: 12 cm
art. nr. 150102  € 19,90
bespaar € 2,00  € 17,90

Vierdelige allround huishoudset

art. nr. 150350  € 50,80
bespaar € 11,00  € 39,80

01   Raam-/sopdoek+*

formaat: 30x45 cm 
kleur: blauw 
art. nr. 150302  € 12,95

02    Merlin-doek+*

formaat: 50x50 cm 
kleur: grijs 
art. nr. 150301  € 15,95

03    Speedy
diameter: 12 cm 
kleur: petrol 
art. nr. 150100  € 9,95

04    Allrounddoek*

formaat: 40x40 cm 
kleur: grijsblauw 
art. nr. 150121-370 € 11,95

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

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

01

03

02

04

MEEST 
VERKOCHT

van onze  
Clean-serie
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OPTIVEZEL®-REINIGINGSHULPEN 
ONMISBAAR IN IEDER HUISHOUDEN

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.

3-delige Brillenpoets-set
Onze Platina-brillendoekjes zijn 
ideaal voor het streeploos reinigen 
van brillen, horloges, smartphones, 
tablets, laptops, cameralenzen en 
sieraden. Bestaande uit: 2 brillen- 
doekjes en 1 etui.

formaat: 20x15 cm
art. nr. 150107 € 9,95

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

formaat: 55x55 cm
art. nr. 150106 € 17,95

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

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

Actief-vaatdoekjes (set van 3)
Door de Optivezel® wordt het vuil 
van alle materialen en oppervlakken 
met groot gemak verwijderd.  
De actieve koolstof -streepjes  
zorgen ervoor dat vieze geurtjes 
geen kans krijgen. 

formaat: 25x30 cm
art. nr. 150140 € 17,95

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

Turbo-Kalkreiniger

inhoud: 500 ml 
Bij normaal huishoudelijk gebruik 
voldoende voor ca. 1 jaar
art. nr. 800195 € 17,95

Sinaasappelolie-reiniger

Inhoud: 250 ml 
Bij normaal huishoudelijk gebruik 
voldoende voor ca. 1 jaar
art. nr. 800175 € 25,95

   Verwijdert veilig en  
grondig vlekken en vet 

   Neemt op effectieve wijze 
onaangename geuren weg

   Laat een frisse geur achter

(100 ml = € 3,59)

(100 ml = € 10,38)

   Verwijdert kalk zacht en 
veilig zonder resten  
achter te laten  

   Korte inwerktijd door  
de hoge concentratie  
van werkzame stoffen

   Zeer effectief en efficiënt
   Maximale consumenten- 

bescherming en voedselveilig

grijsgrijs
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Tweedelige Clean-Duo-set+

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+ in grijs (50x50 cm) 
en de raam-/sopdoek+ in blauw (30x45 cm), bespaar je tijd, geld en moeite. 

art. nr. 150300 € 28,90
bespaar € 4,00  € 24,90

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

grijs

blauw

CLEAN- 
DUO-SET+

Verwijdert vuil snel 
en eenvoudig

   Frisse, natuurlijke geur
   Lage dosering – zeer effi-
ciënt en energiebesparend

   Premium kwaliteit –  
Duits fabricaat

   Biologisch afbreekbaar

   Geschikt voor alle  
soorten textiel – zelfs  
voor veeleisende  
functionele kleding

   Langdurige frisheid in drie 
harmonieuze geuren

Wasparfums
 

inhoud: 250 ml per fles
Bij normale dosering voldoende 
voor ca. 100 toepassingen 

Red Rose 
art. nr. 800212

Pink Pearls
art. nr. 800213

Vanilla Touch
art. nr. 800214 € 17,95 per stuk
bespaar € 2,00 € 15,95 per stuk

Fijnwasmiddel 

inhoud: 1000 ml per fles
Bij Optidee®-producten voldoende 
voor ca. 100 wasbeurten
art. nr. 800210 € 19,95

(100 ml = € 7,18)

(100 ml = € 1,99)

  TOP-PRODUCT  
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PRIMUS- 
DWEILSYSTEEM 
MOEITELOOS DE  
VLOER REINIGEN

Een dweil kan meer dan alleen de vloer 
bevochtigen, dat bewijst ons Primus-dweil-
systeem. 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.

Primus-vloerwisser 

Met verstelbare aluminium steel.
formaat houder: 39,5x10,5 cm
formaat steel: 80–150 cm
art. nr. 250200 € 65,95

  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
   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
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Dweilsysteemset-Kristal 

Bestaande uit:  
Primus-vloerwisser en Kristal-dweil
art. nr. 250201-KM € 87,90
bespaar € 8,00 € 79,90

Dweilsysteemset-Maxi 

Bestaande uit:  
Primus-vloerwisser en Maxi-dweil
art. nr. 250201-MM € 90,90
bespaar € 8,00 € 82,90

Kristal-dweil

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

formaat: ca. 45x15 cm
art. nr. 250352 € 21,95

Borstel-dweil

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. 250353 € 28,95

Maxi-dweil

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).

formaat: ca. 45x15 cm
art. nr. 250351 € 24,95

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

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

Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
100% Optivezel®-polyester

Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
100% Optivezel®-polyester

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

Professionele vloerreiniger

inhoud: 500 ml 
Bij normaal huishoudelijk gebruik 
voldoende voor ca. 1 jaar
art. nr. 800230 € 19,95

   Beschermt op betrouwbare 
wijze tegen nieuwe vervuiling

   Gebruik voor het beste  
resultaat een Primus- 
vloerwisser

(100 ml = € 3,99)

STANDVASTIG
De vloerwisser die 
rechtop kan blijven 

staan

VOORDEEL- 
TIP*
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ZET DE EERSTE STAP
NAAR EEN NIEUWE UITDAGING

ADVISEUR BIJ OPTIDEE?
JIJ KAN DAT OOK!

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 

MAAK 
KENNIS MET JE 
COLLEGA'S 
Leuke live events en 
bijeenkomsten met andere 
adviseurs
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WORD  
ADVISEUR BIJ 

OPTIDEE!

FELICITATIES
Live op de incentive dagen 
of Opti-days!

BREUKELEN 
Onze incentive dagen in Breukelen - drie keer per jaar kun jij erbij zijn!
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   De demonstratieomzet is minimaal € 300 
    De vervolgafspraken dienen binnen  
6 maanden plaats te vinden

    Per geboekte vervolgafspraak ontvangt de  
gastvrouw 1 extra € 20 waardebon (max. 3)

   De gastvrouw mag producten  
uit de catalogus kiezen

   De producten dienen tegelijk met het maken 
van de vervolgafspraken gekozen te worden en 
worden meegestuurd met de bestelling

Alle voordelen 
van onze Optivezel®  

uitgelegd in een video:

Uitgever: Optidee Marketing GmbH | Enschedestr. 13–15 | 48529 Nordhorn, DEUTSCHLAND

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 maart 2023.  

Reproductie in welke vorm dan ook alleen met toestemming van Optidee. Op alle foto 's is het auteursrecht van toepassing.
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Wil je meer weten? 
Neem vandaag nog contact op met jouw Optidee-adviseur!

Per geboekte vervolgafspraak

20
EURO

EBPOEYPΩ +10%          
20

EURO

EBPOEYPΩ +
20

EURO

EBPOEYPΩ +
20

EURO

EBPOEYPΩ

EXTRA 
GASTVROUWENBELONING

BIJ VERVOLGAFSPRAKEN

VOORWAARDEN

OOK GASTEN WORDEN BELOOND! 
De gasten van een Opti-Demo worden, wanneer zij een bestelling doen, ook nog eens beloond 

met een gratis attentie in de vorm van een Optidee product.


