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AANBIEDINGEN & SPECIALE ACTIES
+
EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN
€ 20 WAARDEBON
te besteden tegelijk met
bestelling na afloop Opti-demo

+

GRATIS PRODUCTEN
ter waarde van 10% over de
omzet van de Opti-demo

+

BONUSARTIKEL
met korting tot € 140

AANBIEDINGEN

AANTREKKELIJKE KORTINGEN, EXCLUSIEVE PRODUCTEN, NIEUWE KLEUREN

AANBIEDINGEN

AANTREKKELIJKE KORTINGEN, EXCLUSIEVE PRODUCTEN, NIEUWE KLEUREN

Opticotton-handdoeken

UNLIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

Door de beste eigenschappen van Optidee-katoen en Optivezel®polyester op een unieke manier te combineren, hebben we een
exclusieve handdoek ontwikkeld die uw huid op zachte wijze snel
droogt en een zijdezacht gevoel achterlaat.
Omhul uw lichaam in deze behaaglijk zachte Opticotton-handdoek
en geniet van de unieke kwaliteit.
Het opgenomen vocht verdampt driemaal sneller dan een gewone
handdoek dus snel weer klaar voor gebruik. Ook ideaal voor onderweg
of op de sportschool.
kleuren: grijs-800 en zeegroen-400

Gastendoekje

grijs-802

Optidee-Samt-beddengoedset

LIMITED
EDITION

formaat: 30x50 cm
art. nr. 500030-kleur 		
bespaar € 2		

NIEUW

Voor alle aanbiedingen: Bij keuze als gastvrouwengeschenk of gebruik van de € 20 waardebon geldt de normale prijs.

wit-100

Kleuren: grijs-802, wit-100, donkergroen-429
LIMITED
EDITION

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)

€ 109,95
€ 99,95

1 dekbedovertrek: 240x220 cm*						
2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500736-kleur		 € 219,95
bespaar € 20			
€ 199,95

donkergroen-429

*

Plus 50 cm instopstrook

grijs-800

zeegroen-400

formaat: 50x100 cm
art. nr. 500031-kleur		
€ 29,95
€ 24,95
bespaar € 5		

Douchelaken

formaat: 75x140 cm
art. nr. 500032-kleur 		
bespaar € 10		

LIMITED
EDITION

NIEUW

€
€

59,95
49,95

Eenpersoons Optipluche®-beddengoedset (tweedelig)
Geef de slaapkamer een speciale uitstraling met deze nieuwe uitvoering
van het vertrouwde Optipluche®-beddengoed. Het camouflage-patroon
in groen en bruin-tinten combineert prachtig met het nieuw verkrijgbare
zandkleurig Optipluche®-hoeslaken.

Eenpersoons beddengoedset (tweedelig)

1 dekbedovertrek: 140x200 cm*
1 kussensloop: 60x70 cm
art. nr. 500735-kleur		
bespaar € 10			

9,95
7,95

Handdoek

Deze bijzondere uitvoering van ons fluweelzachte Optidee-Samtbeddengoed geeft door de speciale gestreepte weefselstructuur een
luxueuze uitstraling en een nog gladder gevoel.
Dit beddengoed ziet er niet alleen prachtig uit maar veroorzaakt ook
een licht verkoelend effect op uw huid. Dit maakt dit nieuwe beddengoed een ideale oplossing voor een rustgevende slaap, zelfs tijdens
warme zomernachten. Het speciale weefsel creëert een klassiek tijdloos
streeppatroon en de beschikbare kleuren kunnen uitstekend met elkaar
worden gecombineerd om uw slaapkamer in een persoonlijke oase van
welzijn om te toveren. Natuurlijk is dit heerlijke beddengoed ook voorzien van de belangrijke Klimawell®-functie.

€
€

kleur: camouflage-421
1 dekbedovertrek: 140x200 cm*, 1 kussensloop: 60x70 cm
art. nr. 500119-421		
€ 139,95
bespaar € 10 		
€ 129,95
Bijpassende hoeslaken:

Optipluche®-hoeslaken

formaat: 90-100x200-220 cm
art. nr. 500130-422		
zand-422
bespaar € 2 		
*

Plus 50 cm instopstrook

€
€

49,95
47,95

AANBIEDINGEN

AANBIEDINGEN

AANTREKKELIJKE KORTINGEN, EXCLUSIEVE PRODUCTEN, NIEUWE KLEUREN

AANTREKKELIJKE KORTINGEN, EXCLUSIEVE PRODUCTEN, NIEUWE KLEUREN
UNLIMITED
EDITION

UNLIMITED
EDITION

UNLIMITED
EDITION

Magic droogdoek

Profi-autoset

Met deze droogdoek is het afdrogen van uw afwas zo gedaan. Ook is
deze droogdoek geschikt voor het streeploos drogen van de gladde
oppervlaktes in huis zoals keukenkastjes of de badkamer. De fijne
structuur van de Optivezel® zorgt ervoor dat deze Magic droogdoek
het vocht optimaal absorbeert.

Uw auto vanbinnen en vanbuiten moeiteloos en glanzend schoon met
deze superset. De Aquaplus-doek gebruikt u nat en is zelfs effectief
voor het hardnekkigste vuil. De Profi-stofdoek gebruikt u droog voor
het interieur en voor het extra glanzend oppoetsen van de carrosserie.

formaat: 40x60 cm
kleur: grijs
art. nr. 150190
bespaar € 2

formaat: 40x34 cm, kleur: blauw
art. nr. 150118
€ 16,95
bespaar € 2
€ 14,95

€
€

21,95
19,95

Aqua-plusdoek

formaat: 40x38 cm, kleur: grijs
art. nr. 150119
€ 18,95
bespaar € 2
€ 16,95

Tweedelige Profi-autoset

art. nr. 150120
bespaar € 6
Voor alle aanbiedingen: Bij keuze als gastvrouwengeschenk of gebruik van de € 20 waardebon geldt de normale prijs.

Profi-stofdoek

€
€

Platina-polijstdoek (set van 2)

Reinigingsset voor dieren

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

Met deze reinigingsset wordt het drogen, reinigen en zacht masseren
van uw huisdier een fluitje van een cent. Uw huisdier zal genieten van de
kalmerende massage met gelijktijdige reiniging.

formaat: 55x55 cm
art. nr. 150110-2		
€ 33,90
€ 29,90
bespaar € 4

35,90
29,90

Reinigingsdoek

maat: 20x80 cm
art. nr. 600100
bespaar € 4

Reinigingswashand

€
€

Tweedelige reinigingsset
voor dieren

art. nr. 600103
bespaar € 12

Klimawell®-nachtjapon, korte mouw
Deze nachtjapons voelen heerlijk aan op de huid en de gladde
Optivezel® maakt omdraaien zo makkelijk dat u eigenlijk niet
doorhebt dat u een nachtjapon draagt.
maat: XS t/m XXL
kleuren: donkergrijs-888, lichtroze-207, donkertaupe-777
art. nr. 700521-kleur-maat
bespaar € 10		

LIMITED
EDITION

€
€

59,95
49,95

€
€

21,95
17,95

maat: 16x21 cm
art. nr. 600101
bespaar € 3

€
€

14,95
11,95

36,90
24,90

Optipluche®-badmat
Gun uw voeten de beleving van dit knuffelzachte materiaal en creëer een knusse,
behaaglijke sfeer in uw badkamer. De achterzijde van de badmat is voorzien van een
latex laag je dat schuiven voorkomt. Uiteraard ook geschikt voor vloerverwarming.
Deze populaire badmat is nu ook verkrijgbaar in de maat 50x80 cm.
kleur: grijs-800
formaat: 60x100 cm
art. nr. 457087-800
bespaar € 10

formaat: 50x80 cm
art. nr. 457084-800
bespaar € 10

NIEUWE
MAAT

€
€

69,95
59,95

€
€

49,95
39,95

BONUSARTIKELEN

EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN
MET KORTINGEN TOT € 140

Optidee-Samtbeddengoed

bij 1 vervolgafspraak:

bij 2 vervolgafspraken:

bij 3 vervolgafspraken:

1 dekbedovertrek: 140x200 cm*
1 kussensloop: 60x70 cm
normale prijs:
€ 109,95

art. nr. 900544-1-kleur
bespaar € 40
€ 69,95

art. nr. 900544-2-kleur
bespaar € 55
€ 54,95

art. nr. 900544-3-kleur
bespaar € 74
€ 35,95

1 dekbedovertrek: 240x220 cm*
2 kussenslopen: 60x70 cm
normale prijs:
€ 219,95

art. nr. 900545-1-kleur
bespaar € 80
€ 139,95

art. nr. 900545-2-kleur
bespaar € 110
€ 109,95

art. nr. 900545-3-kleur
bespaar € 140
€ 79,95

*

Plus 50 cm instopstrook

grijs-802

wit-100

donkergroen-429

Primus-vloerwisser incl.
Maxi- en Kristal-dweil

normale prijs:

OOK GASTEN
WORDEN BELOOND!

€ 103,40

bij 1 vervolgafspraak:

bij 2 vervolgafspraken:

bij 3 vervolgafspraken:

art. nr. 900543-1
bespaar € 30

art. nr. 900543-2
bespaar € 43,50

art. nr. 900543-3
bespaar € 57,50

€ 73,40

€ 59,90

€ 45,90

-D
 e 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.
- I edere gast maakt kans op een mooie prijs aangezien iedere maand
(onder alle gasten) drie Optidee waardebonnen ter waarde van
€ 100 verloot worden.

VOORWAARDEN
BONUSARTIKEL
Maxi-dweil

!

Kristal-dweil

Optipluche®-knuffeldeken

bij 1 vervolgafspraak:

bij 2 vervolgafspraken:

bij 3 vervolgafspraken:

formaat: 150x200 cm
normale prijs:
€ 69,95

art. nr. 900504-1-kleur
bespaar € 25
€ 44,95

art. nr. 900504-2-kleur
bespaar € 38
€ 31,95

art. nr. 900504-3-kleur
bespaar € 50
€

NIEUWE
KLEUR

taupe-877

zeegroen-400

petrol-320

bordeaux-200

aquamarijn-410

19,95

-D
 e minimale demonstratie omzet is € 250 (is voorwaarde voor
alle gastvrouwenvoordelen). Vooraankondiging: vanaf 4 mei 2020
wordt de demonstratie omzet verhoogd naar € 300.
-D
 e gastvrouw mag een bonusartikel bestellen als de vervolgafspraak /afspraken tijdens of direct na afloop van de demonstratie
gemaakt wordt/worden en binnen 8 maanden plaatsvindt.
De afspraak mag binnen deze termijn verplaatst worden.
Indien één of meerdere afspraken niet plaatsvinden zal het
kortingverschil verrekend worden.
- Het bonusartikel dient tegelijkertijd met het maken van de
vervolgafspraken gekozen te worden, kan achteraf niet gewijzigd
of geannuleerd worden en wordt na de laatste vervolgafspraak
overhandigd.
- Het bonusartikel telt niet mee voor het 10% gastvrouwencadeau
en /of de € 20 waardebon en kan hiermee ook niet verrekend
worden.

SPECIALE ACTIES

AANTREKKELIJKE KORTINGEN

GRATIS
FIJNWASMIDDEL

+

Voor alle aanbiedingen: Bij keuze als gastvrouwengeschenk of gebruik van de € 20 waardebon geldt de normale prijs.

Softtop-matrasoplegger + GRATIS fijnwasmiddel

Fijnwasmiddel incl.
doseerkop t.w.v. € 19,95

Standaardmaten:

Extra lange maten:

formaat: 90-100x200 cm
art. nr. 500860

formaat: 90-100x210-220 cm
art. nr. 500861

€

109

formaat: 180-210x220 cm
art. nr. 500867

€

189

formaat: 140x200 cm
art. nr. 500862

€

139

formaat: 160x200 cm
art. nr. 500864

€

159

Bij aankoop van een softtop
krijgt u van ons gratis een
Optidee-fijnwasmiddel cadeau.
Dit effectieve fijnwasmiddel
zonder witmakers of bleekmiddel
is ideaal voor het perfect reinigen
van Optideeproducten met een
vulling zoals softtops, kussens
en dekbedden.

formaat: 180x200 cm
art. nr. 500866

€

179

Ook uitermate geschikt voor
uw andere fijnwasproducten!

formaat: 200x200 cm
art. nr. 500868

€

199

€

99

Optidee helpt u met deze
actie om uw nieuw aangeschafte
softtop, en de andere Optideeproducten, in goede conditie te
houden!
Inhoud: 1.000 ml

Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken of een product testen?
Neem vandaag nog contact op met uw Optidee-adviseur!

