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€ 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 € 234

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.

AANBIEDINGEN & SPECIALE ACTIES
SPECIAAL VOOR U GESELECTEERDE PRODUCTEN

BETER SLAPEN  
VANAF 9 CENT PER NACHT*

AANBIEDINGEN 
WAAR JE BLIJ  
VAN WORDT



Optipluche®-beddengoed

Zeker als het buiten koeler wordt en je de knusse warmte binnenshuis zoekt, is het perfecte seizoen aangebroken voor ons heerlijk zachte en speciaal 
ontwikkelde Optipluche®-beddengoed. Door de aangenaam warme, ultrazachte knuffelkwaliteit van het Optipluche®-beddengoed voelt u zich heerlijk 
behaaglijk en veilig in uw eigen bed.

kleur: lichtgroen/groen-424

* Plus 50 cm instopstrook

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)
1 dekbedovertrek: 200x200* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500120-424 € 159,85
bespaar € 10 €  149,85

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)
1 dekbedovertrek: 240x220* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500121-424 € 189,85
bespaar € 10 €  179,85

Eenpersoons beddengoedset (tweedelig)
1 dekbedovertrek: 140x200* cm
1 kussensloop: 60x70 cm
art. nr. 500119-424 € 109,90
bespaar €5 €  104,90
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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.

NATUURLIJK. BETER. SLAPEN.
VOOR EEN GEZONDE NACHTRUST

   NIEUW + 
LIMITED 
EDITION

OP=OP

UNLIMITED
EDITION

maat: S t/m XXL
kleuren: donkertaupe-777, donkergrijs-888, lichtroze-207 
art. nr. 700521-kleur-maat € 59,95
bespaar € 10 €  49,95

Klimawell®-nachtjapon

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.

* Plus 50 cm instopstrook

* Plus 50 cm instopstrook

Eenpersoons beddengoedset (tweedelig)
1 dekbedovertrek: 140x200* cm
1 kussensloop: 60x70 cm
art. nr. 500440-775 € 219
bespaar € 20 €  199

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)
1 dekbedovertrek: 240x220* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500441-775 € 359
bespaar € 30 €  329

Kussensloop
formaat: 40x80 cm
art. nr. 500431-775  € 39,95
bespaar € 3  € 36,95

Optimink®-beddengoed

Val sneller in slaap en slaap beter met ons buitengewone Optimink®-
beddengoed. En, dat nu ook nog in stijl want dit luxueuze beddengoed  
is nu ook in het nieuwe dessin ‚Cairo‘ beschikbaar. Voor deze stof  
gebruiken we een nieuw proces en een zeer complexe weeftechniek om 
het fijne garen te vervaardigen. Gun je slaap een ongelooflijk glad 
huidgevoel en verheug je op nachten van geborgenheid. 

kleur: Cairo-775

Tweedelige Optipluche®-beddengoedset  
en Optipluche®-hoeslaken

Geef de slaapkamer een speciale uitstraling met deze nieuwe uitvoering 
van het vertrouwde Optipluche®-beddengoed. Het camouflage-patroon
in petrol-tinten combineert prachtig met het nieuw verkrijgbare  
lichtpetrol Optipluche®-hoeslaken.

1 dekbedovertrek: 140x200* cm
1 kussensloop: 60x70 cm
kleur: camouflage-lichtpetrol
art. nr. 500119-322 € 139,95
bespaar € 10 €  129,95

 
Bijpassend hoeslaken
formaat: 90-100x200-220 cm 
kleur: lichtpetrol
art. nr. 500130-321 € 49,95
bespaar € 2 €  47,95

   NIEUW + 
UNLIMITED 

EDITION

   NIEUW + 
LIMITED 
EDITION



UNIEKE OPTIVEZEL®-PRODUCTEN
VOOR U EN UW HUISHOUDEN

art. nr. 458100-kleur € 29,95
bespaar € 3 €  26,95

art. nr. 458105-kleur € 59,95
bespaar € 5 €  54,95

Optikasjmier®-doorsteeksjaalOptikasjmier®-omslagdoek

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

Deze knuffelzachte omslagdoek laat zich uitstekend combineren  
bij iedere outfit.

formaat: 150x200 cm
art. nr. 500602-kleur € 89,95
bespaar € 10 €  79,95

Optipluche®-woondeken

Een ideale woondeken voor de hele familie voor iedere toepassing  
binnen- en buitenshuis. Door de Klimawell® werking is deze ultra zachte  
woondeken het hele jaar door heerlijk om in weg te duiken.  

zwart-999 zwart-999blauw-429 blauw-429

NIEUWE 
KLEUR

NIEUWE 
KLEUR
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petrol-320

NIEUW 
bruin-779

grijs-800

NIEUWE 
KLEUR 

TIJDELIJK OOK 
IN BLAUW

NIEUWE
KLEUR

formaat: 50x80 cm 
kleur: grijs
art. nr. 457084-800 € 49,95 
bespaar € 10 €  39,95

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

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.

 LIMITED 
EDITION

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

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

Tweedelige Profi-autosetDriedelige huishoudset

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.

Met behulp van deze handige huishouddoeken, verkrijgbaar als voordelige 
set, wordt alles wat u aanraakt stralend schoon.

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

Merlin-droog-/polijstdoek
formaat: 50x50cm
kleur: taupe 
art. nr. 150151 € 15,50

Platina-polijstdoek
formaat: 55x55cm
kleur: taupe 
art. nr. 150110 € 16,95

art. nr. 150998 € 44,40
bespaar € 14,50 € 29,90

Raam-/sopdoek
formaat: 30x50cm
kleur: blauw 
art. nr. 200110 € 1 1 ,95

Gastendoek
formaat: 30x50 cm
kleuren: grijs-800, petrol-320

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

Keukendoekset (2-delig)

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:

Magic droogdoek
formaat: 40x60 cm
kleur: grijs

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.

art. nr. 150117 € 24,95
bespaar € 5 € 19,95

grijs-800 petrol-320

NIEUWE 
KLEUR

NIEUWE
KLEUR

 LIMITED 
EDITION

formaat: 35x50 cm 
kleur: grijs

NIEUWE 
KLEUR 

TIJDELIJK OOK 
IN BLAUW
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BONUSARTIKELEN
EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN MET KORTING TOT € 234

Optimink® beddengoed 

Eenpersoons beddengoedset 
(tweedelig) 
1 dekbedovertrek: 140x200 cm*
1 kussensloop: 60x70 cm
normale prijs: €  219

Tweepersoons beddengoedset 
(driedelig) 
1 dekbedovertrek: 240x220 cm*
2 kussenslopen: 60x70 cm
normale prijs: €  359

Tweedelige Klimawell®- 
vierseizoenendekbed 

formaat: 140x200 cm 
normale prijs: €  189

formaat: 240x220 cm 
normale prijs: €  299

Optimink®-hoeslaken 

formaat: 90x200 cm 
normale prijs: €  74,95

formaat: 160x200 cm 
normale prijs: €  119,95

formaat: 180x200 cm 
normale prijs:  €  129,95

Optipluche®-knuffeldeken

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

bij 1 vervolgafspraak: 

art. nr. 900554-775-1
bespaar € 70 €  149

 

art. nr. 900555-775-1
bespaar € 110 €  249

bij 1 vervolgafspraak:

art. nr. 900627-1
bespaar € 60 €  129

art. nr. 900628-1
bespaar € 80 €  219

bij 1 vervolgafspraak:

art. nr. 900610-kleur-1  
bespaar € 15 €  59,95

art. nr. 900516-kleur-1
bespaar € 20 €  99,95

art. nr. 900611-kleur-1  
bespaar € 20  €  109,95

bij 1 vervolgafspraak:

art. nr. 900604-kleur-1
bespaar € 25 €  44,95

bij 2 vervolgafspraken:

art. nr. 900604-kleur-2
bespaar € 38 €  31,95

bij 3 vervolgafspraken:

art. nr. 900604-kleur-3
bespaar € 50 € 19,95

bij 2 vervolgafspraken: 

art. nr. 900554-775-2
bespaar € 110 €  109

 

art. nr. 900555-775-2
bespaar € 180 €  179

bij 2 vervolgafspraken:

art. nr. 900627-2
bespaar € 90 €  99

art. nr. 900628-2
bespaar € 130 €  169

bij 2 vervolgafspraken:

art. nr. 900610-kleur-2  
bespaar € 30 €  44,95

art. nr. 900516-kleur-2
bespaar € 40 €  79,95

art. nr. 900611-kleur-2  
bespaar € 45 €  84,95

bij 3 vervolgafspraken: 

art. nr. 900554-775-3
bespaar € 150 €  69

 

art. nr. 900555-775-3
bespaar € 234  €  125

bij 3 vervolgafspraken:

art. nr. 900627-3
bespaar € 115 €  74

art. nr. 900628-3
bespaar € 180 €  119

bij 3 vervolgafspraken:

art. nr. 900610-kleur-3 
bespaar € 40  €  34,95

art. nr. 900516-kleur-3
bespaar € 60 €  59,95

art. nr. 900611-kleur-3
bespaar € 65 €  64,95

zeegroen-400taupe-877 petrol-320

* Plus 50 cm instopstrook

OF

OF

OF

OF

bordeaux-200

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 € 250 (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 tegelijk met het maken van de vervolgaf-
spraken gekozen te worden en wordt direct meegestuurd met de 
demonstratiebestelling.

-  Het bonusartikel telt niet mee voor het 10% gastvrouwencadeau 
en /of de € 20 waardebon en kan hiermee ook niet verrekend 
worden.

Cairo-775

wit-100

champagne-214

grijs-800



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

 

 

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

AD-090121-25
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GELDIG VAN 1 SEPTEMBER 2020  
T/M 31 JANUARI 2021

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.

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.

VIERSEIZOENENDEKBED
DUBBEL SLAAPCOMFORT

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

Scan nu en bekijk de video.

Ontdek meer over Optivezel®  
in onze video.


