
AANBIEDINGSFOLDER
AANTREKKELIJKE KORTINGEN VOOR IEDEREEN

€ 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 € 223

EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN

+ +

+
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Vierseizoenendekbed

SEIZOENSAANBIEDINGEN 
AANTREKKELIJKE KORTINGEN, EXCLUSIEVE PRODUCTEN, NIEUWE KLEUREN

formaat: 140x200 cm 
vulgewicht: 450 gr./700 gr.
art. nr. 500891 € 189
bespaar € 20 € 169

formaat: 140x220 cm
vulgewicht: 600 gr./850 gr.
art. nr. 500892 € 219
bespaar € 20 € 199

formaat: 200x200 cm
vulgewicht: 650 gr./1.050 gr.
art. nr. 500894 € 259
bespaar € 20 € 239

formaat: 240x220 cm
vulgewicht: 900 gr./1.400 gr.
art. nr. 500895 € 299
bespaar € 20 € 279

Een dekbed dat in de winter en in de zomer onder alle omstandigheden 
perfect is afgestemd op een ideaal slaapcomfort. Geniet van de lichtheid 
van dit soepele dekbed, zowel in warme als in koude nachten.

Optikasjmier®-woondeken

Het ultieme comfortgevoel: de collectie van Optikasjmier® is even 
hoogwaardig als uniek. Deze vezel is door een speciale weeftechniek  
tot tien keer fijner waardoor deze bijzonder elastisch en soepel  
valt. Gun uzelf de luxe en behaaglijkheid van deze prachtige en  
knuffelzachte woondeken.

formaat: 150x200 cm
kleuren: taupe/natuur-877 en grijs-800
art. nr. 500601-kleur € 159
bespaar € 20 € 139

taupe/natuur-877

Optikasjmier®-
doorsteeksjaal 

De heerlijk zachte Optikasjmier®- 
kwaliteit, nu ook uitgevoerd als 
handige doorsteeksjaal. Heerlijk 
warm, ook ideaal na het sporten. 
Tijdelijk ook verkrijgbaar in groen. 

formaat: 22x100 cm
kleuren: zwart-999 en groen-425
art. nr. 458100-kleur € 29,95
bespaar € 3  € 26,95

Optikasjmier®-omslagdoek

Deze knuffelzachte omslagdoek 
laat zich uitstekend combineren 
bij iedere outfit. Nu tijdelijk ook 
verkrijgbaar in groen.

formaat: 65x190 cm
kleuren: zwart-999 en groen-425
art. nr. 458105-kleur € 59,95
bespaar € 5  € 54,95

zwart-999

TIJDELIJK 
OOK IN 
GROEN

TIJDELIJK 
OOK IN 
GROEN

zwart-999

zeegroen-400grijs-800

Gastendoekje
formaat: 30x50 cm
art. nr. 500030-kleur  € 9,95
bespaar € 2 € 7,95

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

Douchelaken
formaat: 75x140 cm
art. nr. 500032-kleur  € 59,95
bespaar € 10 € 49,95

Opticotton-handdoeken

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

SEIZOENSAANBIEDINGEN 
AANTREKKELIJKE KORTINGEN, EXCLUSIEVE PRODUCTEN, NIEUWE KLEUREN

Optipluche®-badjas Emma met capuchon 

kleuren:  
zeegroen (met zeegroene bies)-400,
grijs (met witte bies)-800,
petrol (met petrol bies)-320 

petrol-320

maat: XS en S
art. nr. 457041-kleur-maat € 99,95
bespaar € 20 € 79,95

maat: M
art. nr. 457041-kleur-M € 104,95
bespaar € 19 € 85,95

maat: L
art. nr. 457041-kleur-L € 109,95
bespaar € 20 € 89,95

maat: XL
art. nr. 457041-kleur-XL € 114,95
bespaar € 19 € 95,95

maat: XXL
art. nr. 457041-kleur-XXL € 119,95
bespaar € 20 € 99,95

zeegroen-400

grijs-800

OP=OP
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SEIZOENSAANBIEDINGEN 
AANTREKKELIJKE KORTINGEN, EXCLUSIEVE PRODUCTEN, NIEUWE KLEUREN

 VERTROUWDE PRODUCTEN 
IN NIEUWE KLEUREN OF MATEN

Afdruipmat

Deze geoptimaliseerde afdruipmat is ideaal voor al uw afwas, met name 
glazen, porselein etc.. Door het zachte en vlakke oppervlak blijven ook  
uw kwetsbare glazen makkelijk staan. Sterk absorberend en snel drogend.

formaat: 35x50 cm
kleur: grijs
art. nr. 150117 € 24,95
bespaar € 5 € 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.

formaat: 40x60 cm  
kleur: grijs
art. nr. 150190 € 21,95
bespaar € 2 € 19,95

grijs-800

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.  
Uiteraad ook geschikt voor vloerverwarming.

formaat: 60x100 cm
kleuren: grijs-800 en taupe-877
art. nr. 457087-kleur  € 69,95
bespaar € 10 € 59,95

Profi-autoset

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.

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

Profi-autoset
art. nr. 150120 € 35,90
bespaar € 6 € 29,90

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

OP=OP

LIMITED 
EDITION

1 kussensloop: 60x70 cm met overslag + 
1 dekbedovertrek: 140x200 cm*

art. nr. 500119-208 € 109,90

Tweedelige Optipluche®- 
beddengoedset

Het vertrouwde Optipluche®-beddengoed is 
knuffelzacht, huidvriendelijk en creeërt door 
de Klimawell®-eigenschappen altijd het juiste 
slaapklimaat. Deze speciale uitvoering tovert 
iedere meisjesslaapkamer om tot een waar 
prinsessenparadijs! 
NB. Natuurlijk hebben we dit heerlijke  
beddengoed ook in prachtige kleuren voor  
jongens- en volwassenenslaapkamers.  
Zie hiervoor onze catalogus.

*Plus 50 cm instopstrook

LIMITED 
EDITION

lichtroze/wit-208

Optipluche®-jasje 

Mooi getailleerd model, licht in gewicht 
en ideaal voor zowel binnen als buiten. 
Verkrijgbaar in petrol en nachtblauw. 

maat: XS t/m XXL
kleuren: petrol-320 en nachtblauw-399
art. nr. 457200-kleur-maat € 79,95

petrol-320

Optipluche®-pantoffels

Deze vertrouwde pantoffels zijn als limited 
edition uitgevoerd in petrol.

maat: M (38-41)
kleur: petrol-320
art. nr. 457019-320 € 15,95

Optipluche®-huislaarsjes

Uiterst comfortabel voor in huis, warmtere-
gulerend en huidvriendelijk. Met antislipzool. 
Deze huislaarsjes zijn nu tijdelijk ook verkrijg-
baar voor de kleintjes met schoenmaat 33-
35,5, in grijs en petrol.

maat: XS (33-35,5)
kleuren: grijs-800 en petrol-320
art. nr. 457030-kleur € 49,95

petrol-320

LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITIONOP=OP



bij 1 vervolgafspraak:

art. nr. 900540-1-kleur
bespaar € 10 € 39,95

art. nr. 900541-1-kleur 
bespaar € 15 € 54,95

art. nr. 900542-1-kleur
bespaar € 15  € 64,95

bij 2 vervolgafspraken:

art. nr. 900540-2-kleur
bespaar € 17 € 32,95

art. nr. 900541-2-kleur  
bespaar € 26 € 43,95 

art. nr. 900542-2-kleur  
bespaar € 28 € 51,95

bij 3 vervolgafspraken: 

art. nr. 900540-3-kleur
bespaar € 25 € 24,95 

art. nr. 900541-3-kleur  
bespaar € 37 € 32,95 

art. nr. 900542-3-kleur  
bespaar € 40 € 39,95

Optipluche®-hoeslaken

formaat: 90-100x200-220 cm
normale prijs: € 49,95

formaat: 140-160x200-220 cm
normale prijs: € 69,95

formaat: 180-200x200-220 cm
normale prijs:      € 79,95

wit-100

natuur-111

taupe-877

grijs-800

BONUSARTIKELEN
EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN MET KORTINGEN TOT € 223

Optipluche®-knuffeldeken

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

bij 2 vervolgafspraken:

art. nr. 900504-2-kleur 
bespaar € 40 € 29,95

bij 3 vervolgafspraken: 

art. nr. 900504-3-kleur 
bespaar € 52 € 17,95

zeegroen-400 petrol-320taupe-877

bij 1 vervolgafspraak:

art. nr. 900504-1-kleur
bespaar € 30 € 39,95

bij 1 vervolgafspraak:

art. nr. 900502-1-kleur 
bespaar € 61 € 139,95

art. nr. 900503-1-kleur
bespaar € 123  € 209,90

bij 2 vervolgafspraken:

art. nr. 900502-2-kleur
bespaar € 101 € 99,95

art. nr. 900503-2-kleur
bespaar € 173 € 159,90

bij 3 vervolgafspraken: 

art. nr. 900502-3-kleur
bespaar € 131 € 69,95  

art. nr. 900503-3-kleur
bespaar € 223 € 109,90

Optimink®-beddengoed

dekbedovertrek: 140x200 cm*

kussensloop: 60x70 cm
normale prijs: € 200,95

dekbedovertrek: 240x220 cm*

2 kussenslopen: 60x70 cm
normale prijs: € 332,90

bordeaux-200

*Plus 50 cm instopstrook

OOK GASTEN 
WORDEN BELOOND!

-  De minimale demonstratie omzet is € 250 (is voorwaarde voor 
alle gastvrouwenvoordelen). Vooraankondiging: vanaf 4 mei 2020 
wordt de demonstratie omzet verhoogd naar € 300.

-  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.

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.

!

Optipluche®- 
Soft-woondeken

formaat: 150x200
normale prijs:  € 149

grijs-800

bij 2 vervolgafspraken:

art. nr. 900501-2-kleur 
bespaar € 74 € 75

bij 3 vervolgafspraken: 

art. nr. 900501-3-kleur 
bespaar € 100 € 49

bij 1 vervolgafspraak:

art. nr. 900501-1-kleur 
bespaar € 54 € 95

EXCLUSIEF  
VOOR 

GASTVROUWEN

groen-426

zand/crème-550

lichtgrijs/grijs-820
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SEIZOENSAANBIEDINGEN 
AANTREKKELIJKE KORTINGEN, EXCLUSIEVE PRODUCTEN, NIEUWE KLEUREN

Optimink®-beddengoed ‘Dubai’

Eenpersoonsset
dekbedovertrek: 140x200 cm*

kussensloop: 60x70 cm

art. nr. 500440-887 € 219
bespaar € 20 € 199

Lits-jumeauxset
dekbedovertrek: 240x220 cm*

2 kussenslopen: 60x70 cm

art. nr. 500441-887 € 359
bespaar € 30 € 329

Het Optimink®-beddengoed garandeert slapen op het hoogste niveau 
(zie ook hieronder). Nu ook als limited edition uitgevoerd in het mo-
derne ‘Dubai’ dessin. Met dit stijlvolle en toch tijdloze beddengoed 
combineert u een uitgelezen nachtrust en slaapgenot met een prachtige 
uitstraling voor uw slaapkamer. 

Uitvoering: Aan één zijde dessin in grijstinten met wit, andere  
zijde effen wit.

*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!

Optimink®-beddengoed

Een goede nachtrust vormt de basis van uw gezondheid, vitaliteit en 
welzijn. Om deze nachtrust te garanderen, hebben we het speciale 
Optimink®-beddengoed ontwikkeld. Het bijzonder delicate gevoel van 
het Optimink®-beddengoed maakt dat u sneller in slaap valt, stiller blijft 
liggen en daardoor langer in de diepe slaapfase kunt blijven. Met als
resultaat dat u uitgeruster wakker wordt.

Dekbedovertrek
formaat: 140x200 cm*

art. nr. 500437-kleur € 169
bespaar € 20 € 149

formaat: 240x220 cm
art. nr. 500439-kleur € 269
bespaar € 20 € 249

Kussensloop
formaat: 40x80 cm
art. nr. 500431-kleur € 29,95
bespaar € 2 € 27,95

formaat: 60x70 cm 
art. nr. 500432-kleur € 31,95
bespaar € 2 € 29,95

*Plus 50 cm instopstrook

zand/crème-550

lichtgrijs/grijs-820

LIMITED 
EDITION


