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BETER SLAPEN  
VANAF 9 CENT PER NACHT*

AANBIEDINGEN & SPECIALE ACTIES
SPECIAAL VOOR U GESELECTEERDE PRODUCTEN

GELDIG VAN
1 JUNI

T/M
31 AUGUSTUS

2020

€ 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 € 100

AANBIEDINGEN WAAR JE BLIJ VAN WORDT

EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN

*Bij aanschaf van beddengoed ter waarde van € 100 en over een periode van drie jaar gerekend kost beter slapen je omgerekend maar 9 cent per nacht.



NATUURLIJK. BETER. SLAPEN.
VOOR EEN GEZONDE NACHTRUST

Optidee-Samt-beddengoed – ultiem slaapcomfort

Ieder jaargetijde stelt andere eisen aan het slaapklimaat. Daarom hebben we het Optidee-Samt-beddengoed ontwikkeld. Dit natuurlijk zacht  
aanvoelende en glad geweven beddengoed combineert de optimale eigenschappen van zomer- en winterbeddengoed. Op deze manier kan een ideaal 
slaapklimaat worden gegarandeerd, dat zich aan alle seizoenen aanpast. In de zomer lekker koel, in de winter aangenaam warm. Beddengoed dat het 
hele jaar door voor een ideale slaapomgeving zorgt.

Kleuren: grijs/wit-351, zand/crème-551, lichtmauve/mauve-833

* Plus 50 cm instopstrook

Eenpersoons beddengoedset (tweedelig)
1 dekbedovertrek: 140x200 cm*
1 kussensloop: 60x70 cm
art. nr. 500780-kleur € 97,90
bespaar € 12 €  85,90

Kussensloop
formaat: 40x80 cm
art. nr. 500782-kleur € 16,95
bespaar € 1 €  15,95

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)
1 dekbedovertrek: 240x220 cm*
2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500781-kleur € 169,85
bespaar € 20 €  149,85

zand/créme-551

grijs/wit-351

lichtmauve/mauve-833

VOOR ALLE
PRODUCTEN OP 

DEZE PAGINA 
GELDT: ZOLANG 
DE VOORRAAD

STREKT!
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BETER SLAPEN VANAF 9 CENT  
PER NACHT*

*Bij aanschaf van beddengoed ter waarde van € 100  
en over een periode van drie jaar gerekend kost beter 
slapen je omgerekend maar 9 cent per nacht. 

formaat: 140x200 cm
vulgewicht: 420 g
art. nr. 500912 € 99,95
bespaar € 10 € 89,95

formaat: 240x220 cm
vulgewicht: 790 g
art. nr. 500914 € 164,95
bespaar € 15 € 149,95

Optidee zomerdekbed

Onder dit comfortabele enkele dekbed met gestikte naden kunt u ook ‘s 
zomers genieten van een aangename nachtrust. Op veler verzoek hebben we 
de vulling nu nòg lichter gemaakt. U kunt ontspannen en weer opladen onder 
dit ultralichte dekbed, terwijl u een aangename temperatuur ervaart. Onze 
Optivezel® met Klimawell®-functie zorgt voor het perfecte slaapklimaat.

VOOR GROOT EN KLEIN
MAAKT HET LEVEN ZACHTER

Optipluche®-kinderponcho

Deze comfortabele kinderponcho willen kinderen de hele dag wel dragen. 
Makkelijk aan te trekken, comfortabel en gemaakt van het superzachte 
Optipluche®.

Driedelige Optipluche®-babyset

Deze zachte babyset bestaat uit een washandje, slabbetje en badcape met
capuchon van fijngeweven Optivezel®.

kleur: aquamarijn-410
art. nr. 457034-410 € 65,40
bespaar € 5,50 €  59,90

maat I: 65x60 cm
kleur: burgundy-210,  
aquamarijn-410
art. nr. 457163-1-kleur € 44,95
bespaar € 2 € 42,95

maat II: 85x75 cm
kleur: burgundy-210,  
aquamarijn-410
art. nr. 457163-2-kleur € 49,95
bespaar € 2 € 47,95

NIEUWE 
KLEUREN

LIMITED 
EDITION

NIEUWE 
KLEUR



OPTICOTTON
U ZULT HET GEWELDIG VINDEN

Washandje

formaat: 16x21 cm
art. nr. 500029-kleur € 6,95
bespaar € 1 €  5,95

Gastendoekje
formaat: 30x50 cm
art. nr. 500030-kleur € 9,95
bespaar € 1 €  8,95

Handdoek
formaat: 50x100 cm
art. nr. 500031-kleur € 29,95
bespaar € 2 €  27,95 

Douchelaken
formaat: 75x140 cm
art. nr. 500032-kleur € 59,95
bespaar € 5 €  54,95

Sauna-/strandlaken

formaat: 90x200 cm
art. nr. 500033-kleur € 109,95
bespaar € 10 €   99,95

zeegroen-400 petrol-320grijs-800

NIEUW NIEUW

UNLIMITED 
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-hand-
doek 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, zeegroen-400, petrol-320
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NIEUWE 
KLEUR

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

Gastendoek
format: 30x50 cm

REINIGINGSPRODUCTEN
SCHOON IN EEN HANDOMDRAAI

art. nr. 500039-800 € 31 ,90
bespaar € 5 €  26,90

art. nr. 150120 € 35,90
bespaar € 6 €  29,90

Keukendoekset (2-delig)

Tweedelige Profi-autoset

Met de theedoek Magic en de Opticotton gastendoek is uw keuken op en 
top uitgerust. Terwijl u met de ene doek alles blinkend schoon poetst zorgt 
de andere voor aangenaam droge handen.
Bestaande uit:

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 € 21,95
bespaar € 2 €  19,95

Magic droogdoek

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.

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

Magic droogdoek
formaat: 40x60 cm

NIEUW

UNLIMITED 
EDITION

UNLIMITED 
EDITION



!

 
 

BONUSARTIKELEN
EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN

Optidee-Samt- 
beddengoed  

1 dekbedovertrek: 140x200 cm*
1 kussensloop: 60x70 cm
normale prijs: €  97,90

 
1 dekbedovertrek: 240x220 cm*
2 kussenslopen: 60x70 cm
normale prijs: €  169,85

Opticotton-sauna-/ 
strandlaken  

formaat: 90x200 cm
normale prijs: €  109,95

Optipluche®-knuffeldeken

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

bij 1 vervolgafspraken: 

art. nr. 900551-1-kleur
bespaar € 32 €  65,90

 
art. nr. 900552-1-kleur
bespaar € 50 €  119,85

bij 1 vervolgafspraken:

art. nr. 900553-1-kleur
bespaar € 34 €  75,95

bij 1 vervolgafspraken:

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

bij 2 vervolgafspraken:

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

bij 3 vervolgafspraken:

art. nr. 900504-3-kleur
bespaar € 50 €  19,95

bij 2 vervolgafspraken: 

art. nr. 900551-2-kleur
bespaar € 45 €  52,90

 
art. nr. 900552-2-kleur
bespaar € 80 €  89,85

bij 2 vervolgafspraken:

art. nr. 900553-2-kleur
bespaar € 54 €  55,95

bij 3 vervolgafspraken: 

art. nr. 900551-3-kleur
bespaar € 58 €  39,90

 
art. nr. 900552-3-kleur
bespaar € 100  €  69,85

bij 3 vervolgafspraken:

art. nr. 900553-3-kleur
bespaar € 74 €  35,95

grijs/wit-351 lichtmauve / 
mauve-833

zeegroen-400

zeegroen-400 bordeaux-200

zand/crème-551

grijs-800

taupe-877 petrol-320 burgundy-210

NIEUWE 
KLEUR

petrol-320

OOK GASTEN
WORDEN BELOOND!

VOORWAARDEN
BONUSARTIKEL

- 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.

- Iedere gast maakt kans op een mooie prijs aangezien iedere maand
 (onder alle gasten) drie Optidee waardebonnen ter waarde van

€ 100 verloot worden.

- De minimale demonstratie omzet is € 300 (is voorwaarde voor
 alle gastvrouwenvoordelen).
- De gastvrouw mag een bonusartikel bestellen als de vervolgaf-
 spraak/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.

* Plus 50 cm instopstrook



 

 

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

AD-060820-25
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GELDIG VAN  1 JUNI
T/M 31 AUGUSTUS

EEN GEZELLIGE OPTI-DEMO EN GRATIS PRODUCTEN?

Vijf redenen om vandaag nog een afspraak te maken:*

1. Een waardebon t.w.v. € 20**

2.  Gratis producten uit de Optidee-catalogus ter waarde van 10% over de 
demonstratie-omzet**

3.  Exclusief voor u als gastvrouw: keuze uit bonusartikelen met hoge kortingen
4. Voor uw gasten een cadeautje bij hun bestelling
5.  Een gezellige Opti-Demo waar uw gasten nog lang over zullen napraten!

*Vraag uw adviseur voorafgaand naar de voorwaarden. 
**Keuze uit de producten uit de catalogus.

Raam-/Sopdoek+
formaat: 30x45 cm
art. nr. 150302 € 11,95
bespaar € 2 €  9,95

art. nr. 150300 € 27,90
bespaar € 6 €  21,90

De doorontwikkeling van onze bestseller Clean-Duo Set heeft geresul-
teerd in de Clean-Duo Set+. De verbeterde versie van dit ijzersterke duo 
helpt u ramen, spiegels en gladde oppervlakken zoals glas, lak en kunststof 
moeiteloos schoon te houden. Met de Clean-Duo-Set+, bestaande uit de 
Merlin-doek+ en de raam-/sopdoek+ bespaart u niet alleen tijd en geld, u 
krijgt ook nog eens met weinig inspanning een stralend schoon resultaat.

Merlin-doek+
formaat: 50x50 cm 
art. nr. 150301 € 15,95
bespaar € 2 €  13,95

NIEUW

TWEEDELIGE CLEAN DUO-SET+
VOOR SNEL EN STREEPLOOS REINIGEN


