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VOEL JE THUIS
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WELKOM

IN DE WERELD
VAN OPTIDEE!

INHOUD
Sleep

p. 12–33

BESTE KLANTEN,
Wat we al geruime tijd vermoedden, is nu ook door de Wereldgezondheidsorganisatie
bevestigd; steeds meer mensen in de westerse wereld lijden aan slaapgebrek.
Goed slapen is de basis voor meer plezier in het leven, vitaliteit en energie. Bovendien biedt
een goede nachtrust een preventieve werking tegen stress en gezondheidsproblemen.

p. 34–43

Comfort

p. 44–51

Wij nemen het welbevinden van onze klanten serieus en daarom hebben we de basis voor
onze slaapproducten, onze Optivezel®, de afgelopen jaren met de perfecte Klimawell®en Optivezel®-voordelen verder ontwikkeld. Als je eenmaal kennis hebt gemaakt met
deze voordelen wil je deze producten niet meer missen.
Nieuw in ons assortiment is de Optimink®-productlijn, ultrazacht beddengoed om
heerlijk te kunnen slapen. Met deze toevoeging aan ons assortiment bieden we iedereen,
met welke behoefte op slaapgebied dan ook, het juiste beddengoed!
Veel plezier met het doorlezen van deze catalogus en hartelijke groeten uit Nordhorn,

p. 52–55

Dieter Tien
Oprichter en directeur Optidee

PS: Bent u overtuigd van onze producten en een echte fan geworden?
Sluit u zich dan aan bij ons team en word een succesvol adviseur.
Kijk op pagina 54 voor meer informatie of neem contact op met uw adviseur.

Zakelijk

Clean
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OPTIDEE –
VOEL JE THUIS
WIE WE ZIJN:
Het Duitse bedrijf Optidee werd in 1999 opgericht door directeur Dieter Tien.
Met zijn kennis op het gebied van textiel gaf hij vorm aan zijn missie om hoogwaardige
producten voor prettiger wonen en leven te kunnen bieden via exclusief en persoonlijk
advies aan huis. Zo werd de traditie van de textielproductie, waar onze regio sinds
eeuwen bekend om staat, op een moderne manier voortgezet door de verkoop van
een uitzonderlijk assortiment met een unieke vezel.
Tegenwoordig is de ontwikkeling en productie van innovatieve en hoogwaardige
producten ons specialisme en we zijn er bijzonder trots op dat we met onze
hoogwaardige Optivezel®-producten Europese marktleider in onze sector zijn.
Wij zijn onze adviseurs en klanten bijzonder dankbaar voor de jarenlange trouw en
samen zullen we ook in de toekomst verder bouwen aan het succes van het bedrijf.
WAAR WE VOOR STAAN:
Als bedrijf staan we voor welbevinden, kwaliteit en authenticiteit. Al onze producten
zijn ontwikkeld en geselecteerd volgens deze criteria. We zijn specialist op het gebied
van goed slapen. Dat vinden we belangrijk omdat een gezonde nachtrust voor iedereen
essentieel is. Daarbij besteden we speciale aandacht aan de specifieke slaapgewoontes
en behoeftes die bij iedere persoon weer anders zijn. Dit is de basis voor de ontwikkeling van onze producten en we staan continu in nauw contact met onze adviseurs en
klanten voor de noodzakelijke feedback.
Onze adviseurs zijn uw consultants die u met een lach op hun gezicht met raad en daad
bijstaan en u helpen uw behoeftes te inventariseren en advies te geven hoe u beter
kunt slapen. In de intieme ambiance van de huiskamer bieden ze u en uw vrienden een
onvergetelijke ervaring in de vorm van een gezellige en informatieve demonstratie van
onze producten. Omdat onze adviseurs meer dan verkopers zijn, staan zij als vrienden
en betrouwbare partners aan uw zijde.
WAT WE BELANGRIJK VINDEN:
Wij zijn een bedrijf van mensen vol passie voor mensen. Dat is de reden waarom we
iedere dag weer met enthousiasme werken aan en met wellnessproducten van een
zo hoog mogelijke kwaliteit en duurzaamheid. Ook sociale duurzaamheid hebben
wij hoog in het vaandel, daarom produceren we alleen in gecertificeerde en ons
persoonlijk bekende productiefaciliteiten (Business Social Compliance Initiative).
Uiteraard voldoen we ook aan alle geldende milieunormen, produceren we duurzame,
veganistische producten en gaan we daarin voor de hoogste kwaliteit. Omdat thuiskomen en je goed voelen alleen mogelijk is als alles klopt. Van de productie tot het
uiteindelijk geleverde product.
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DE OPTIVEZEL
VOEL JE GEBORGEN MET DEZE UNIEKE VEZEL
De Optivezel® is de kern van ons assortiment en vormt de basis voor het superzachte en
soepele huidgevoel dat u direct ervaart als u onze producten voelt. Deze Optivezel® is uniek,
door en voor Optidee ontwikkeld en naar Duitse maatstaven vervaardigd. Zo is een vezel
ontstaan die zowel functioneel als uitzonderlijk zacht is.
Naast deze unieke vezelstructuur staat de Optivezel® ook voor slaapcomfort, hygiëne en duurzaamheid. De opname van vuil, bacteriën en onaangename geuren wordt voorkomen door de
gesloten vezels. Deze innovatie vindt ook zijn weerslag in de onderhoudsvriendelijke reiniging.
Zelfs bij lage temperaturen tussen 30-60 °C en met tot 70% minder wasmiddel dan gebruikelijk
wordt de vezel in de wasmachine snel hygiënisch schoon. Hierdoor is de Optivezel® niet alleen
prettig voor mensen met allergieën en een gevoelige huid, maar spaart deze zowel het milieu als uw
portemonnee. Omdat een geringer verbruik van electriciteit, water en wasmiddel altijd positief is.
Veel van onze klanten waarderen de Optivezel® met name als basis voor onze slaapproducten.
Dankzij de unieke klimaatregulerende eigenschappen is het iedere dag in en nacht uit genieten
van een goede nachtrust en word je ‘s ochtends vol nieuwe energie wakker. Regeneratie was nog
nooit zo eenvoudig.
Onze Optivezel® is uniek en exclusief, gedeponeerd als handelsmerk en alleen verkrijgbaar via
persoonlijke demonstraties aan huis. Doordat we als Optidee alles in eigen hand hebben, van
ontwikkeling tot het adviseren van de klant, kunnen we onze producten voortdurend blijven
doorontwikkelen en de kwaliteit garanderen die deze veelzijdige vezel iedere dag biedt.

DE VOORDELEN VAN DE OPTIVEZEL® OP EEN RIJ
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Een weldadig
gevoel dankzij
ademend,
klimaatregulerend beddengoed

Een gezonde
slaap dankzij
anti-allergene,
antibacteriële
vezels

Slijtvast,
kleurecht en
behoud van
vorm

Hygiënisch
dankzij de
vuil- en
geurafstotende
textuur

Unieke
producten
door ontwikkeling in eigen
bedrijf
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Persoonlijk
advies door uw
eigen adviseur

Snel schoon en
weer droog in
wasmachine en
droger. Strij‑
ken niet nodig

Milieuvriendelijke en
efficiënte
productie

Aangenaam
zacht dankzij
de huidvriendelijke eigenschappen

Aanschaf
zonder risico
dankzij 3 jaar
garantie*

*Bij normaal gebruik en voorgeschreven onderhoud

De door ons ontwikkelde Optivezel® bestaat uit uitzonderlijk vormstabiele, zeer onderhoudsvriendelijke en extreem fijne Optidee-garens. Deze zijn ondermeer gemaakt van polyester,
katoen of polyamide. Vanwege het unieke karakter van de Optidee-garens en de innovatieve
productietechnologie is onze Optivezel® bijzonder zacht, ademend en duurzaam. Een nieuwe
norm in textiel!
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KLIMAWELL-FUNCTIE
ALS HET OM EEN GEZONDE SL AAP GAAT
De inspiratie voor de ontwikkeling van de speciale Klimawell®-producten is
afkomstig uit de natuur. Net als natuurlijk mos filtert Klimawell® de lucht en
zorgt zo voor een unieke slaapervaring.

DE PERFECTE SLAAPERVARING
Uitgerust wakker worden. Gun uzelf in de avond de luxe van het wegduiken in het ultrazachte
Optidee-beddengoed. Omdat een goede slaap voorwaarde is voor een gezond leven en uw
dagelijks welzijn. De beste investering voor uw gezondheid.

Studies hebben aangetoond dat een slecht klimaat in huis en vooral in de slaapkamer
in de meeste gevallen de oorzaak is van slaapstoornissen*. Soms is het te warm onder
de dekens en dan weer te koud – het lichaam en de huid kunnen zich niet ontspannen
waardoor de kwaliteit van de slaap vermindert. We zijn lang op zoek geweest naar
een klimaatregulering die zo perfect is dat slaap echt rustgevend is en hebben dit in
de natuur gevonden.
Onze inspiratie voor onze Klimawell®-beddengoedproducten vonden we in de
luchtzuiverende en ontgiftende werking van bossen en mossen. Door verontreinigende
stoffen te binden met de ontgiftende eigenschappen van Klimawell® wordt het slaapklimaat verbeterd. Zo wordt de basis voor uw gezonde slaapsfeer gelegd waarmee een
natuurlijke omgeving wordt gecreëerd waarbinnen je perfect kunt ontspannen. Onze
Klimawell®-beddengoedproducten kennen een zeer hoge vochtopname, wat zorgt voor
een aangenaam klimaat onder uw dekbed. De extra temperatuurregulering zorgt voor
het ideale slaapklimaat en dit betekent uiteindelijk een perfecte ondersteuning van het
regeneratieproces en een betere slaap. Je lichaam ontspant zich, de huid ademt vrij en
je wordt ’s ochtends uitgerust wakker.

Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen
In de natuur bindt veenmos verontreinigde stoffen, in uw slaapkamer verbetert Klimawell® het slaapklimaat.
Alle producten die aan de Klimawell®eigenschappen en Optivezel®-voordelen voldoen zijn voorzien van dit
beeldmerk.

DE NATUUR STOND MODEL VOOR HET
EXCLUSIEVE KLIMAWELL®-BEDDENGOED VAN OPTIDEE
Klimawell®-beddengoed is
makkelijk wasbaar, sneldrogend
en hygiënisch schoon.

*Studie van TKK uit november 2017

Door ‘s morgens te luchten
verdampt het resterende vocht
uit uw beddengoed.

De huid is gereinigd en
geregenereerd en ademt
weer vrijuit.
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DRIE JAAR GARANTIE
We zijn ervan overtuigd dat ons beddengoed het beste is dat u kunt vinden. Daarom geven
wij niet één maar zelfs drie jaar garantie op vormvastheid, functionaliteit en materiaal.*
*Bij correct gebruik en naleving van de onderhoudsinstructies. Alle textiel is bij gebruik onderhevig aan lichte slijtage.

VOOR IEDER
SLAAPTYPE
Of u nu op uw zij ligt, op uw rug
of op uw buik – dankzij de perfecte
technologie passen onze Optideebeddengoedproducten zich continu aan
uw bewegingen aan. Hoofd, nek en
lichaam worden elke nacht optimaal
en comfortabel ondersteund.

DE HELE NACHT DOOR EEN
PERFECT SLAAPKLIMAAT
Van het ideale beddengoed verwacht
je dat het je opwarmt in de winter en
afkoelt in de zomer. Ons beddengoed
is daarom zo ontwikkeld dat het u aangenaam verwarmt, maar onnodige transpiratie voorkomt. Dit maakt uw slaapcondities optimaal en dit zorgt ervoor dat u
kunt genieten van een ontspannen
nachtrust.

ANTI-ALLERGEEN
Wat is het beste beddengoed als het niet
geschikt is voor gevoelige huidtypes en
mensen met een allergie? Dat dachten
wij ook en daarom hebben we ons
Klimawell®-beddengoed door middel van
de speciale Optivezel® voorzien van een
gesloten vezelstructuur. Dit voorkomt dat u
last hebt van allergieën doordat bacteriën
en huismijt geen kans krijgen om zich te
nestelen. Niets is beter voor een
rustgevende en gezonde slaap.

SNEL WEER SCHOON
EN DROOG
We weten dat uw tijd kostbaar is.
Om het u zo gemakkelijk mogelijk
te maken om snel uw beddengoed te
reinigen, hebben we het zo ontworpen
dat het fris, schoon en allergievrij is, zelfs
bij 40 °C in de wasmachine. Nog een
pluspunt: dankzij de innovatieve vezelstructuur drogen onze beddengoedproducten zeer snel. ’s Ochtends gewassen
ligt het ’s avonds weer op je bed.

Tijdens de nachtelijke rustperiode
regenereert uw lichaam.
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Waarom u
zo enthousiast
zult zijn over
Klimawell®beddengoed

EINDELIJK GOED SL APEN –
ZES EXCLUSIEVE VOORDELEN
IN ÉÉN OOGOPSL AG

3

Tijdens de slaap scheidt het lichaam
onder andere toxines en verontreinigende stoffen af in de vorm van zweet.

Het Klimawell®-beddengoed
absorbeert deze toxines en
verontreinigende stoffen.

De Optivezel® doet zweet
snel en volledig verdampen.

Hoewel onze beddengoedproducten allemaal een ander karakter hebben, delen ze de unieke kenmerken van
de door ons ontwikkelde Klimawell®-technologie.
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ONTSPANNEN SL APEN

SL AAP: DE BASIS VOOR GEZOND LEVEN

ELKE NACHT WEER

WAT SLAAPDESKUNDIGEN * ZEGGEN
OVER EEN ONTSPANNEN SLAAP

Een ontspannen slaap, de noodzakelijke
basis voor uw gezondheid.
Drie pijlers voor een
gezond leven

Dat een diepe en dus goede nachtrust onontbeerlijk is voor een
goede gezondheid maar ook voor vitaliteit, is algemeen bekend
en wetenschappelijk bewezen. Maar behalve de juiste slaapgewoontes zijn ook de drie pijlers voor een gezonde levensstijl van
groot belang om het lichaam in balans te houden en elke dag
weer goede prestaties te kunnen leveren.

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.

*

Voeding

Slaap

BETER SLAPEN VANAF 9 CENT
PER NACHT *

Zelfs als u moe naar bed gaat kunnen er factoren zijn die uw
slaap verstoren. Oorzaken van slaapstoornissen kunnen veroorzaakt worden door verstorende factoren binnen het slaapklimaat
zoals een gebrekkige hygiëne, het gebrek aan zuurstof of een te
hoge c.q. te lage temperatuur. En voor mensen met allergieën
levert ook de aanwezigheid van o.a. huisstofmijt een verstoorde
nachtrust op.

Leven

Beweging

We brengen gemiddeld zo ’n 30% oftewel 24 jaar van ons leven
door met slapen. Onze nachtelijke rustperiode is essentieel om
goed te kunnen herstellen en tegelijkertijd nieuwe energie op te
doen. Een goede slaap zorgt niet alleen voor een goede gezondheid, maar ook voor een gezonde uitstraling in de ochtend.

Onze slaap bestaat uit drie fasen, die verschillende keren per
nacht worden herhaald – het inslapen, de diepe slaap en de
droomslaapfase oftewel de REM-slaap. Om ’s morgens ontspannen en uitgerust wakker te worden, moeten deze fases
niet verstoord worden, omdat ze ontspanning, regeneratie en
de verwerking van zintuiglijke indrukken bieden.

Als we onvoldoende slapen kan dit ernstige gevolgen hebben.
Bijvoorbeeld een slechter geheugen, gebrek aan concentratie, prikkelbaarheid of gewichtstoename. In extreme gevallen
ontstaan hart- en vaatproblemen en een verhoogd risico op
ernstige ziekten. Om dit tegen te gaan is het belangrijk ervoor
te zorgen dat u genoeg en goed slaapt. Het juiste beddengoed
helpt hierbij.
Wanneer het lichaam zich goed ontspant, werkt de slaap als een
natuurlijk wonder tegen veroudering. Verontreinigende stoffen
en ongewenste zuren worden afgebroken, de cellen regenereren en het lichaam en de hersenen herstellen zich van de dag.
Je huid ziet er frisser uit en je uiterlijk is meer in balans. En dat
wordt opgemerkt door je omgeving.

*Volgens een onderzoek door de TKK is een slecht slaapkamerklimaat de
grootste belemmering (40%) voor een gezonde slaap.
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SLEEP

EEN ONTSPANNEN SL AAP
IEDERE NACHT

Een ontspannen slaap is essentieel om
iedere morgen uitgerust wakker te worden.
Ons beddengoed ondersteunt een comfortabele en ontspannen nacht. Zo zorgt iedere
nacht ervoor dat u energiek en actief aan de
dag kunt beginnen.
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Klimawell®-hoofdkussen
Bestaande uit kussentijk en
vulling in hoes.

VOOR IEDER HOOFD EEN KUSSEN
OPTIVEZEL® PREMIUM HOOFDKUSSENS

De driedimensionale Optivezel®structuur past zich voortdurend aan
u hoofd- en nekbewegingen aan.
formaat: 60x70 cm (Nederlandse maat)
vulgewicht: 600 gr. + 250 gr. navulling
art. nr. 500872
€ 65,95
De dikte kan eenvoudig aan ieders voorkeuren aangepast worden.
Door de ritssluiting kan er gemakkelijk vulling uitgehaald of toegevoegd worden.

formaat: 40x80 cm
vulgewicht: 450 gr. + 250 gr. navulling
art. nr. 500871
€ 54,95

navulling

vulgewicht: 250 gr.
art. nr. 500878

€ 10,95

Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen

‘S MORGENS
GEWASSEN, ’S AVONDS
WEER FRIS OP BED
De vulling zit in een aparte binnenhoes waardoor de kussentijk en de vulling ook
afzonderlijk gewassen kunnen worden.

Neksteunkussen

Wat uw favoriete slaaphouding ook is – op uw zij, rug of buik – wij hebben het juiste kussen ontwikkeld dat
heerlijk ligt dankzij de driedimensionale vezelstructuur. Ons premium kussen past zich continu aan uw hoofden nekbewegingen aan, ondersteunt u in iedere houding terwijl uw wervels en spieren flexibel blijven. U kunt
uw kussen perfect op maat maken door de hoeveelheid vulling van het kussen eenvoudig, individueel en op
uw persoonlijke slaaphoogte af te stemmen.

Ons neksteunkussen ondersteunt het
hoofd in zij- en rugligging en ontlast
daardoor de wervelkolom. Het kussen
blijft niet alleen goed in vorm, maar is ook
lekker zacht dankzij de vele luchtkanalen.
Voor een rustgevende en diepe slaap.

!
WIST U DAT?
Als een kussen niet regelmatig wordt gewassen,
zal het onhygiënisch zijn. Al na drie jaar bestaat
het 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, kunt u altijd schoon, fris en
hygiënisch slapen.

- Reguleerbare dikte
- Slaap altijd op een droog kussen
- Vormbaar en flexibel
- Anti-allergeen
- Navulling apart verkrijgbaar
- Voor een perfecte hygiëne wasbaar
op 40-60 °C, tevens geschikt voor
de droger
- Met opbergtas voor op reis

formaat: 30x70 cm
art. nr. 500879
!
- Ademend neksteunkussen
- Ideaal voor zij- en rugliggers
- Ontwikkeld door Optidee
- Met wasbare hoes

- Anti-allergeen
- Royale maat 30x70 cm
- Opbergtas voor op reis

€

109
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DUBBEL SL AAPCOMFORT

GOED
SLAPEN VOOR
17 CENT PER
NACHT*

DANKZIJ HET TWEEDELIGE VIERSEIZOENENDEKBED
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.
Het vierseizoenen Optivezel®-dekbed met Klimawell®-functie zorgt voor het perfecte slaapklimaat onder alle
omstandigheden. Omdat tot 60% van de overtollige warmte en vocht worden opgenomen door ons dekbed,
ervaren zelfs zwaar transpirerende slapers een aangenaam gevoel op de huid. Nooit te warm, nooit te koud,
maar altijd een perfecte temperatuur en daarnaast altijd hygiënisch schoon.

!

Vierseizoenendekbed
formaat: 140x200 cm
vulgewicht: 450 gr./700 gr.
art. nr. 500891

€ 189

formaat: 140x220 cm
vulgewicht: 600 gr./850 gr.
art. nr. 500892

€ 219

formaat: 200x200 cm
vulgewicht: 650 gr./1.050 gr.
art. nr. 500894

€ 259

formaat: 240x220 cm
vulgewicht: 900 gr./1.400 gr.
art. nr. 500895

- Anti-allergische vezels bieden bescherming
tegen bacteriën en huisstofmijt
- Tweedelig dekbed ideaal voor alle seizoenen
- Fluweelzachte stof voorkomt dat het beddengoed wegglijdt
- Slaap altijd onder een droog dekbed
- Dankzij de hoogwaardige diamantstiksels sluit het
dekbed aangenaam om het lichaam heen
- Uitstekend ademend vermogen dankzij de unieke
Klimawell®-functie
- Geschikt voor mensen met huisstofmijtallergie
- Een unieke en comfortabele slaapbeleving
voor iedereen
-V
 oor een perfecte hygiëne wasbaar op 40-60 °C,
tevens geschikt voor de droger
- Inclusief een handige opbergtas

€ 299

GEEN LAST VAN HUISSTOFMIJT
DANKZIJ OPTIDEE

Tweedelig vierseizoenendekbed met kwaliteitsdrukknopen om de beide dekbedden gecombineerd
te gebruiken.

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 beddengoedproducten en voorkomt door de gesloten
vezelstructuur het binnendringen van huisstofmijt, vuil en onzuiverheden in de stof.
Ons beddengoed blijft dus altijd hygiënisch,
puur en anti-allergeen.

Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen

*Het omgerekende bedrag per nacht voor een driejarig gebruik van een vierseizoenendekbed van 140x200 cm

!

Fijnwasmiddel incl. doseerdop
inhoud: 1.000 ml
art. nr. 800210

€ 19,95

2-in-1 powerwasmiddel
incl. doseerdop
inhoud: 1.000 ml
art. nr. 800211

€ 19,95

-M
 et waskrachtversterker tegen de
hardnekkigste vlekken, ook bij lage
temperaturen
- L age dosering – zeer efficiënt
en energiebesparend
-F
 risse, natuurlijke geur
- Premium kwaliteit – Duits fabricaat
- Biologisch afbreekbaar
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Elk lichaam is anders en iedereen heeft andere
slaapgewoontes. Lichaamsgewicht, -bouw, lengte,
drukpunten en mogelijke lichamelijke klachten zijn
allemaal belangrijke aspecten om als productontwikkelaar rekening mee te houden. Alleen dan kan een
ontspannen en goede nachtrust worden gegarandeerd. De Softtop-matrasoplegger van Optidee
voldoet aan ieders behoefte op dit gebied en is
bijzonder comfortabel.

SOFTTOP-MATRASOPLEGGER
COMFORTABEL VOOR JE LICHAAM

Onze Softtop-matrasoplegger combineert de vertrouwde zachtheid van de Optivezel® met ondersteunende eigenschappen. Veel mensen hebben baat bij
een stevige matras maar merken dat dit niet prettig
is op de drukpunten. Door onze Softtop-matrasoplegger wordt de hardheid van het matras als het
ware gecompenseerd door het wolkenzachte gevoel
van de matrasoplegger. Hierdoor wordt het lichaam
ondersteund en geniet het tegelijkertijd van de
zachtheid van de Optivezel®.

Het geheim van een goede nachtrust is gelegen in de hoogwaardige vulling met zachte bovenkant. Geschikt voor alle matrassen en
boxspringbedden.

Softtop-matrasoplegger
Standaardmaten:
formaat: 90-100x200 cm
art. nr. 500860

Eenvoudig wasbaar in een 6-8 kg wasmachine op 40-60 °C en
sneldrogend. Zeer hygiënisch dankzij de hoge huismijtdichtheid.

€

99
!

formaat: 140x200 cm
art. nr. 500862

€ 139

formaat: 160x200 cm
art. nr. 500864

€ 159

formaat: 180x200 cm
art. nr. 500866

€ 179

formaat: 200x200 cm
art. nr. 500868

€ 199

Extra lange maten:
formaat: 90-100x210-220 cm
art. nr. 500861
€ 109

Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen

formaat: 180x210-220 cm
art. nr. 500867

€ 189

Dit vinden onze klanten van onze Softtop:
- Knuffelzachte slaapervaring
- Ondersteunende eigenschappen en veel comfort
- De Optivezel® zorgt voor een goede luchtcirculatie
- Geschikt voor huismijtallergiepatiënten
- Eén Softtop over twee matrassen voor een
heerlijk groot bed
- Opwaardering van uw matras; thuis of in caravan,
camper of op de boot
- Kostenbesparing: de aanschaf van een nieuwe
matras kunt u uitstellen
- Ideaal voor zomer en winter
- Blijft door de elastische rand rondom goed op uw
matras liggen, zonder te verschuiven
- Zo zacht en comfortabel heeft u nog niet
eerder gelegen
- Voor een perfecte hygiëne wasbaar op 40-60 °C,
tevens geschikt voor de droger
- Inclusief een handige opbergtas
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MEER VITALITEIT, MINDER STRESS

OVERTOLLIG
VOCHT WORDT
TIEN KEER
SNELLER
AFGEVOERD

DANKZIJ 3D-TECHNOLOGIE
Het lichaam heeft vooral behoefte aan rust en
herstel om gezondheidsproblemen te voorkomen.
Daarom zijn alle elementen van een slaapsysteem
zo belangrijk. Optidee heeft de Airtop ontwikkeld
om een optimale lighouding en dus beter slapen
te ondersteunen.

VOOR U EN UW
GEZONDHEID

De revolutionaire 3D-technologie van de Airtop
zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling.
De ruggengraat ontspant, de wervels kunnen herstellen en worden goed doorbloed. Onbeschadigde
tussenwervelschijven zijn een basisvereiste voor
een gezonde, pijnvrije wervelkolom en een rechte
lichaamshouding.

DE ULTIEME ONDERSTEUNING

Om niet alleen ‘s ochtends ontspannen wakker te
worden, maar ook de hele dag fit te blijven, zijn onze
Airtop-matrasopleggers bovendien uitgerust met de
Klimawell®-functie. Overtollig vocht wordt tien keer
sneller afgevoerd dan met een standaard matras zonder dit klimaateffect. Zo creëert u altijd het ideale
slaapkamerklimaat en slaapt u nog rustiger en dieper.

Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen

VERSION 01

formaat: 85x195 cm
(voor matras 90x200 cm)
art. nr. 500900

€ 179

formaat: 95x195 cm
(voor matras 100x200 cm)
art. nr. 500901

€ 199

formaat: 135x195 cm
(voor matras 140x200 cm)
art. nr. 500902

€ 259

formaat: 155x195 cm
(voor matras 160x200 cm)
art. nr. 500903

€ 289

formaat: 175x195 cm
(voor matras 180x200 cm)
art. nr. 500904

€ 319

!

Ultieme verlichting voor ruggengraat, bindweefsel, spieren en gewrichten
Het hoogwaardige materiaal en de speciale constructie van de luchtkanalen garanderen dat u langdurig rustig kunt blijven liggen zonder stijf
te worden. De vering van het weefsel past zich precies aan uw contouren
aan en ontlast daardoor het lichaam, terwijl het lichte micromassage-effect
van de oppervlaktestructuur spieren, bindweefsel en gewrichten ontspant.
En ook uw wervelkolom wordt ontlast. En wel dusdanig dat u minder
beweegt in uw slaap en uitgeruster wakker wordt.

Doorsnede van de Airtop-matrasoplegger

Transpiratie en hoge
temperaturen worden snel
afgevoerd, wat zorgt voor
een aangenaam klimaat.

Airtop-matrasoplegger

Dankzij een optimale ondersteuning altijd de perfecte
lichaamshouding.

Zo zorgt de Airtop-matrasoplegger voor nieuwe
energie en een gezonde slaap:

Airtop-stoeloplegger

-H
 orizontale en verticale luchtcirculatie
voorkomen vocht- en warmteophoping
-D
 e open structuur zorgt voor verlichting en
regeneratie van de wervelkolom, spieren,
gewrichten en het bindweefsel
-V
 erbeterde bloedcirculatie door een licht
micromassage-effect
-B
 eproefde 3D-technologie zorgt voor een
gelijkmatige drukverdeling en een perfecte
ondersteuning
- Anti-allergeen
- Ideaal in combinatie met de Softtop-matrasoplegger
- 3 jaar garantie

Profiteer ook zittend van de unieke
3D-technologie. Ons zitkussen ontlast
de wervelkolom als u langdurig zit, zoals
bijvoorbeeld in de auto, een rolstoel, op
kantoor of op de bank. Dit ‘zitkussen’,
formaat 50x50 cm is ideaal voor mensen
die veel (moeten) zitten zoals chauffeurs,
mensen met een zittend beroep of lichamelijk mindervaliden. Bijpassende overtrekken kunt u vinden op pagina 41.
formaat: 50x50 cm
art. nr. 500909

€ 39,95
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wit-100

HET
ORGINEEL
SINDS
1999

wit-100

natuur-111

champagne-214

taupe-877
grijs-800
grijs-800

OPTIPLUCHEHOESL AKENS
Geniet van de knuffelzachte stof van de Optipluche®-hoeslakens.
Dankzij de gesloten vezelstructuur zijn deze hoeslakens bijzonder
hygiënisch. Huisstofmijt en bacteriën vinden geen voedingsbodem
in deze stof, die daardoor uitermate geschikt is voor mensen met
huisstofmijtallergie, luchtwegproblemen etc. De zachte structuur
van de stof maakt dit ook tot een heerlijk hoeslaken voor mensen
met huidproblemen of een gevoelige huid. Optipluche®-hoeslakens,
voor een goed gevoel, iedere nacht weer.
!
- Heerlijk zacht aanvoelend
- Ideaal tegen koude voeten
- Bijzonder elastisch voor op
uw matras
- Rustiger slapen dankzij de
Klimawell®-functie

- Perfect voor het hele gezin
- Huidvriendelijk
en anti-allergeen
- Voor een perfecte hygiëne
wasbaar op 40 °C, tevens
geschikt voor de droger

Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen

Optipluche®-hoeslaken
kleuren: wit-100, natuur-111,
taupe-877, grijs-800
formaat: 90-100x200-220 cm
art. nr. 500130-kleur
€ 49,95
formaat: 140-160x200-220 cm
art. nr. 500131-kleur
€ 69,95

Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen

OPTIMINKHOESL AKENS
ULTRA COMFORTABEL EN ZACHT
Het nieuwe luxe slapen wordt mogelijk gemaakt door
onze exclusieve Optimink®-hoeslakens. Het fluweelzachte gevoel op de huid, de uiterst soepele stof en de
bijzonder zachte weeftechniek maken dit hoeslaken tot
een garantie voor maximaal slaapcomfort. Nacht na
nacht, het hele jaar door.

formaat: 180-200x200-220 cm
art. nr. 500132-kleur
€ 79,95
!

Optipluche®-splithoeslaken
formaat: 180-200x200-220 cm
kleuren: wit-100 en natuur-111
art. nr. 500135-kleur
€ 129,95

-H
 uidvriendelijke Skin-Otex-weeftechniek
-P
 erfect uitgebalanceerd slaapklimaat
voor het hele jaar
- Extreem knuffelzacht en huidvriendelijk
-G
 eoptimaliseerde eigenschappen van
Klimawell® en Optivezel®
-M
 et rondom soepel elastiek voor een
perfecte pasvorm
- Anti-allergeen
-V
 oor een perfecte hygiëne wasbaar op 40 °C,
tevens geschikt voor de droger

Optimink®-hoeslaken
kleuren: wit-100, champagne-214 en
grijs-800
formaat: 90x200 cm
art. nr. 500400-kleur

€ 74,95

formaat: 100x200 cm
art. nr. 500402-kleur

€ 79,95

formaat: 140x200 cm
art. nr. 500404-kleur

€ 109,95

formaat: 160x200 cm
art. nr. 500406-kleur

€ 119,95

formaat: 180x200 cm
art. nr. 500408-kleur

€ 129,95

formaat: 200x200 cm
art. nr. 500410-kleur

€ 139,95
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OPTIPLUCHE-BEDDENGOED
KNUFFELZACHT GENIETEN

Optipluche®-kussensloop
HET
ORGINEEL
SINDS
1999

formaat: 60x70 cm met overslag
(Nederlandse maat)
art. nr. 500109-kleur
€ 19,95
formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500110-kleur
taupe/natuur-877

€ 19,95

effen wit-100

Optipluche®-dekbedovertrek

grijs/wit-810

mauve/natuur-830

formaat: 140x200 cm*
art. nr. 500116-kleur

€ 89,95

formaat: 240x220 cm*
art. nr. 500118-kleur

€ 149,95

formaat: 200x200 cm*
Verkrijgbaar in de volgende kleuren:
taupe/natuur-877, grijs/wit-810 en
effen donkergrijs-800
art. nr. 500117-kleur
€ 119,95
*

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.
De succesvolle en veelgeprezen Optidee-kwaliteit wordt in hoge mate gewaardeerd door onze klanten
en mede daardoor zijn wij met dit product marktleider in Europa. Geen wonder, want de aangename,
huidstrelende eigenschappen en de optimale klimaatregulering van dit beddengoed kennen geen gelijke.
En niet te vergeten: dankzij de optimale warmteverdeling zijn koude voeten eindelijk verleden tijd en
zult u nog heerlijker slapen.

effen donkergrijs-800
grijs/lichtgrijs-880

!
- Aangenaam knuffelzachte Optipluche®
met alle Klimawell®-eigenschappen
- Warm als het warm moet zijn en
verkoelend wanneer gewenst
- De uitstekende klimaatbalans zorgt voor een
gelijkmatige verwarming van het lichaam

- Licht in gewicht en met een huidvriendelijke
structuur
- Een knuffelzacht gevoel voor het hele gezin
- Tijdloze en goed te combineren
kleurencombinaties
- Voor een perfecte hygiëne wasbaar op
40 °C, tevens geschikt voor de droger

Perfecte Klimawell eigenschappen en
Optivezel®-voordelen
®

Plus 50 cm instopstrook

effen petrol-320

Optipluche®-kussensloop ‘Leaf’

Optipluche®-dekbedovertrek ‘Leaf’

formaat: 60x70 cm met overslag
(Nederlandse maat)
art. nr. 500303-880
€ 24,95

formaat: 140x200 cm*
art. nr. 500310-880

€ 99,95

formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500302-880

formaat: 240x220 cm*
art. nr. 500312-880

€ 179,95

€ 22,95

*

Plus 50 cm instopstrook
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OPTIKASJMIER-BEDDENGOED
BEHAAGLIJKER SL AAPCOMFORT

PREMIUM
KWALITEIT

Het ultieme slaapgenot: de collectie van Optikasjmier® is even hoogwaardig als uniek. Deze vezel is door een unieke
weeftechniek tot 10 keer fijner, waardoor deze bijzonder elastisch en soepel valt. Het is als het ware de luxe versie van het
populaire Optipluche®-beddengoed. De fluweelzachte stof omhult je in je slaap en geeft je een extra zacht huidgevoel.
De kwaliteit van Optikasjmier® is niet alleen voelbaar, maar ook zichtbaar. Door de verdichting van de stofstructuur ontstaat
een mooi vallende, soepele stof. De vezel is meermaals geborsteld, waardoor deze een bijzonder luxe uitstraling heeft. Zoals al
onze beddengoedproducten, beschikt het Optikasjmier®-beddengoed over geavanceerde klimaatregulerende eigenschappen
die verantwoordelijk zijn voor de temperatuurbalans tijdens uw slaap. Overtollige lichaamswarmte en vocht worden sneller
opgenomen en verdampt, wat nog meer slaapcomfort en een diepe en ongestoorde nachtrust oplevert.

taupe/natuur-877

Optikasjmier®-kussensloop
formaat: 60x70 cm met overslag
(Nederlandse maat)
art. nr. 500203-kleur
€ 29,95
formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500202-kleur

€ 27,95

Optikasjmier®-dekbedovertrek

lichtgrijs/grijs-800

formaat: 140x200 cm*
art. nr. 500215-kleur

€

149

formaat: 240x220 cm*
art. nr. 500218-kleur

€

249

*

Plus 50 cm instopstrook
!

SLAAPKWALITEIT OP
HET HOOGSTE NIVEAU

Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen

- L uxe, knuffelzachte kwaliteit
-V
 erbeterd slaapklimaat, niet te warm
en niet te koud
-B
 etere slaapkwaliteit dankzij de
fluweelzachte stof
-E
 lastische, soepel vallende stof
-E
 xclusieve uitstraling
-V
 oor een perfecte hygiëne wasbaar
op 40 °C, tevens geschikt voor
de droger
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OPTIMINK-BEDDENGOED

zand/crème-550

Optimink®-kussensloop

EEN PERFECTE NACHTRUST
formaat: 60x70 cm met overslag
(Nederlandse maat)
art. nr. 500432-kleur
€ 31,95
LUXE
KWALITEIT

formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500431-kleur

€ 29,95

Optimink®-dekbedovertrek

Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen

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.
De zijdezachte Optivezel® ondersteunt het unieke gevoel van behaaglijkheid, terwijl de Klimawell®eigenschappen bijdragen aan een ongestoorde nachtrust. Hierdoor wordt het ideale slaapklimaat
gecreëerd waardoor het lichaam nog beter kan regenereren.
Voor de productie van ons Optimink®-beddengoed hebben we gebruik gemaakt van een nieuw
en futuristisch productieproces: Skin-Otex. Een weeftechniek die een bijzonder huidvriendelijke
weefselstructuur creëert die niet alleen de Klimawell®-eigenschappen en werking van de Optivezel®
versterkt, maar die ook garant staat voor een extreem zachte en zijdeachtige ervaring.
De korte, fijne vezel zorgt voor een fluweelzachte stof en creëert het hele jaar door een extra
gevoel van warmte en zachtheid. Iedere avond behaaglijk inslapen, om de volgende ochtend
uitgerust en vol energie aan de dag te beginnen.

formaat: 140x200 cm*
art. nr. 500437-kleur

€ 169

formaat: 240x220 cm*
art. nr. 500439-kleur

€ 269

*

Plus 50 cm instopstrook

lichtgrijs/grijs-820

!
-S
 kin-Otex-weeftechniek voor een
huidvriendelijke stof
- Klimawell®- en Optivezel®-eigenschappen
voor een diepe rustige slaap
- Luxe uitstraling en een zijdezachte stof
- Ideaal voor het hele jaar
- Exclusieve en ongekende slaapervaring
- Zeer duurzaam en vormvast
- Exclusief voor en door Optidee
ontwikkeld
- Sneller inslapen en een betere nachtrust
- Voor een perfecte hygiëne wasbaar
op 40 °C, tevens geschikt voor
de droger
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OPTIDEE-SAMT-BEDDENGOED
ULTIEM SLAAPCOMORT
Ieder jaargetijde stelt andere eisen aan het slaapklimaat. Daarom hebben we het OptideeSamt-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.

!
- Zacht, natuurlijk aanvoelend beddengoed
- Perfecte klimaatregeling voor het hele jaar
- Tijdloze kleuren, altijd gemakkelijk te combineren
- Mooi afgewerkte, in de rand meegenaaide biezen
- Zachte en huidvriendelijke textuur
- Lichtgewicht
- Makkelijk in onderhoud; voor een perfecte hygiëne
wasbaar op 40-60 °C. Tevens geschikt voor de
droger

Optidee-Samt-kussensloop
formaat: 60x70 cm met overslag
(Nederlandse maat)
art. nr. 500723-kleur
€ 19,95
formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500722-kleur

€ 16,95

Optidee-Samt-dekbedovertrek
Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen

donkertaupe met roomkleurige bies-777

donkergrijs met witte bies-888

wit met donkergrijze bies-100

formaat: 140x200 cm*
art. nr. 500730-kleur

€ 77,95

formaat: 240x220 cm*
art. nr. 500732-kleur

€ 129,95

formaat: 140x220 cm*
kleuren: donkertaupe-777 en
donkergrijs-888
art. nr. 500733-kleur

€ 85,95

formaat: 200x200 cm*
kleuren: donkertaupe-777 en
donkergrijs-888
art. nr. 500731-kleur

€ 109,95

*

Plus 50 cm instopstrook
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New York-850

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. De klimaatregulerende werking
van Klimawell® zorgt ervoor dat u heerlijk
slaapt zonder het te warm of te koud te
krijgen.

Perfecte Klimawell eigenschappen en
Optivezel®-voordelen
®

maat: S t/m XXL
korte mouw
art. nr. 700521-kleur-maat

€ 59,95

!
- T hermisch effect reguleert
transpiratie
- Door de gladde en elastische
stof heerlijk draagcomfort
-C
 omfortabele pasvorm
- L icht in gewicht

OPTISATIN-ZACHT
BEDDENGOED
VOOR KOELE ZOMERNACHTEN
Als het in de zomer in uw slaapkamer erg warm is en het
’s nachts maar weinig afkoelt dan kunt u vertrouwen op
het verkoelende Optisatin-beddengoed.
De klimaatregulerende eigenschappen beschermen u tegen
de benauwende hitte en zorgen voor een koel en aangenaam
gevoel op de huid. Dankzij de speciale Klimawell®-functie
wordt overtollig transpiratievocht snel afgevoerd zodat u
een droog lichaamsgevoel houdt en u beter zult slapen.
Zo komt u de warme zomernachten wel door.

Optisatin-kussensloop
(patroonidentiek)

Verkrijgbaar in drie kleuren: donkergrijs-888,
lichtroze-207, donkertaupe-777

formaat: 60x70 cm met overslag
(Nederlandse maat)
art. nr. 500742-850
€ 23,95
formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500741-850

€ 19,95

!
- Klimaatregulerend en een aangenaam gevoel
op de huid
- Ademende stof met luchtdoorlatende eigenschappen
- Anti-allergeen
-S
 peciaal ontwikkeld voor de zomer
-H
 oogwaardige afwerking met een tijdloos ontwerp
- Super licht en en huidvriendelijke stof
-M
 akkelijk in onderhoud; voor een perfecte hygiëne
wasbaar op 40-60 °C. Tevens geschikt voor de
droger

Klimawell®-shirt (basic)

ronde hals

v-hals

Door de optimale temperatuur- en vochtregulerende werking is dit een ideaal shirt
als onderdeel van uw sportkleding. Door
de gladde stof zijn deze shirts ook perfect
te dragen als onder- of nachtkleding.
maat: S t/m XXXL

Optisatin-dekbedovertrek

ronde hals

art. nr. 700530-kleur-maat

formaat: 140x200 cm*
art. nr. 500754-850

€ 87,95

formaat: 240x220 cm*
art. nr. 500756-850

€ 149,95

*

- Zeer snel droog
-S
 trijken niet nodig
-V
 oor een perfecte hygiëne
wasbaar op 40-60 °C,
tevens geschikt voor de
droger

v-hals

art. nr. 700531-kleur-maat

Plus 50 cm instopstrook
zwart-900

wit-100

€ 39,95
€ 39,95
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COMFORT

GEWOONWEG
COMFORTABEL
MET KNUFFELZACHTE
OPTIPLUCHE ®

Je eigen huis is dé plek om je goed te
voelen. Dat wordt nog meer ontspannen
met uw favoriete Optipluche®-producten
uit de Comfortserie. Perfect om in alle
rust van de dag te genieten.
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HET SPA-GEVOEL
THUIS

Afschminkdoekjes

Optipluche®-badtextiel

formaat: 25x25 cm
art. nr. 600200-877

taupe-877

€

formaat: 50x100 cm
art. nr. 457012-kleur

aquablauw-300

Douchelaken

formaat: 75x140 cm
art. nr. 457013-kleur

petrol-320

formaat: 100x200 cm
art. nr. 457017-kleur

€ 15,95
!
€ 27,95

€ 49,95

Optipluche®-haartulband

Uw nieuwe dagelijkse metgezel voor een schone huid
-A
 lleen water nodig om de
huid te reinigen en make-up
of schmink te verwijderen
-B
 eschermt de natuurlijke
vochtbalans van de huid
- Bijzonder mild en verzorgend
- Geschikt voor alle huidtypes
- Extra zacht en absorberend

kleuren: grijs-800, petrol-320,
zeegroen-400

€ 11,95

set 2 stuks

formaat: 16x21 cm
art. nr. 600302-877

€ 23,90
€19,90
bespaar € 4

formaat: 16x21 cm
art. nr. 457010-400

€

3,50

Slabbetje

€ 19,95

formaat: 26x34 cm
art. nr. 457032-400

€ 12,95

Badcape met capuchon

!
- Licht in gewicht en neemt weinig
plaats in (in de koffer én in de
wasmachine)
- Alle badtextiel is voorzien van
een royaal ophanglusje en mooi
afgewerkte rand

formaat: 16x21 cm
art. nr. 600300-877

Washandje

Eenvoudig in gebruik en past altijd.

- Zachte, elastische topkwaliteit
en kleurvast
- Hoge vochtopname, zeer snel droog
(ideaal voor caravan, boot, sauna)
- Ideaal voor mensen met allergieën
en een probleemhuid

-G
 emaakt van de fijnste
Optivezel® met een hoog
reinigend effect
- T ot 1.000 keer herbruikbaar
en wasbaar
-V
 oor een perfecte hygiëne
wasbaar op 60 °C, tevens
geschikt voor de droger

Afschminkwashandjes

Optipluche®-babyset

- Met lusje en knoopje, blijft goed zitten
- Comfortabel te dragen
- Door hoge vochtopname is het haar
snel droog
formaat: een maat
art. nr. 457015-kleur

€ 15,90
€13,90
bespaar € 2

taupe-877

Sauna-/strandlaken

zeegroen-400

formaat: 25x25 cm
art. nr. 600202-877

3,50

Handdoek

grijs-800

7,95

set 2 stuks

Washandje

formaat: 16x21 cm
art. nr. 457010-kleur

€

formaat: 100x100 cm
art. nr. 457033-400

- Vuilafstotend. Neemt nauwelijks
geur, dierenharen en zand op
- Voor een perfecte hygiëne wasbaar
op 40 °C, tevens geschikt voor de
droger

Driedelige babyvoordeelset
art. nr. 457034-400

€ 48,95

€65,40
€59,90
		
bespaar € 5,50
zeegroen-400
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Optipluche®-badjas Kim
met kraag

DE ULTRAZACHTE BADJAS
DIE JE NIET MEER UIT WILT TREKKEN
Knuffelzachte, luxe Optipluche®-badjas. Uitgevoerd met een mooie kraag.
De badjas heeft een verstelbare gordelhoogte en is mooi afgewerkt met
biezen langs de luxe mouwomslagen en de zakken. Voor dames en heren.

Met verstelbare gordelhoogte.

maat: XS en S
art. nr. 457040-kleur-maat

€ 79,95

maat: M
art. nr. 457040-kleur-M

€ 85,95

maat: L
art. nr. 457040-kleur-L

€ 89,95

maat: XL
art. nr. 457040-kleur-XL

€ 95,95

maat: XXL
art. nr. 457040-kleur-XXL

€ 99,95

grijs-800

petrol-320

zeegroen-400

Optipluche®-pantoffels
-N
 ooit meer koude voeten of
zweetvoeten
- Voor dames, heren en kinderen.
-W
 asbaar tot 30 °C, kan niet in
de droger

zwart-999

maat: S (34-37)
art. nr. 457073-999

€ 14,95

maat: M (38-41)
art. nr. 457019-999

€ 15,95

maat: L (42-46)
art. nr. 457014-999

€ 16,95
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KNUFFELZACHTE
WOONDEKENS
VOOR DAGELIJKS LEEFCOMFORT

01

02

Klimawell®-hoofdkussen

Optidee-Samt-kussensloop

Deze kussens zijn prachtig en handig op de
bank in de woonkamer en voor kinderen.
Ook ideaal mee te nemen op reis.

formaat: 40x40 cm met rits
kleuren: donkergrijs-888 en
donkertaupe-777
art. nr. 500721-kleur

formaat: 40x40 cm
vulgewicht: 200 gr.
art. nr. 500870
Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen

01

formaat: 50x50 cm
vulgewicht: 350 gr.
art. nr. 500876

€ 24,95

formaat: 50x50 cm met rits
kleuren: donkergrijs-888 en
donkertaupe-777
art. nr. 500734-kleur

02

01

02

02

Optipluche®-kussensloop

02

€ 13,95

formaat: 40x40 cm met rits
kleuren: donkergrijs-800, bordeaux-200
grijs/wit-810 en taupe/natuur-877
art. nr. 500111-kleur
€ 13,95

€ 16,95

formaat: 50x50 cm met rits
kleuren: donkergrijs-800, bordeaux-200
grijs/wit-810 en taupe/natuur-877
art. nr. 500112-kleur
€ 19,95

€ 39,95

Optipluche®-huislaarsjes
!

Optipluche -woondeken
®

Aan één kant dubbel geborsteld voor een
nog zachter effect.
formaat: 150x200 cm
art. nr. 500602-kleur

€ 89,95

- Anti-allergeen
- Rondom mooi afgewerkt met luxe bies
- Aangenaam warm en licht
- (Honden- en katten)haren en zand
klopt u er makkelijk af
- Heerlijk royaal formaat
- Voor een perfecte hygiëne wasbaar
op 40 °C, tevens geschikt voor de droger

maat: S (36-38)
art. nr. 457023-800

€ 49,95

maat: M (38,5-39,5)
art. nr. 457024-800

€ 49,95

maat: L (40-42)
art. nr. 457025-800

€ 49,95

!
- Uiterst comfortabel voor in huis
- Warmteregulerend en huidvriendelijk
- Antislipzool
- Wasbaar tot 30 °C, kan niet in de droger
grijs-800

petrol-320

bordeaux-200

grijs-800
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OPTIKASJMIER
NOG MEER COMFORT THUIS

Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen

VOOR ELKE
GELEGENHEID
EEN KNUFFELZACHTE EN
BEHAAGLIJKE OMSLAGDOEK
Deze knuffelzachte Optikasjmier®-omslagdoek
laat zich uitstekend combineren bij iedere outfit.
Chic en goed gestyled in combinatie met een
heerlijk comfortabel gevoel. Ook ideaal als
grote sjaal.

Optikasjmier®-omslagdoek
formaat: 65x190 cm
kleur: zwart-999
art. nr. 458105-999

€ 59,95

!

Perfecte Klimawell®eigenschappen en
Optivezel®-voordelen

- Verfijnde knuffelzachte luxe kwaliteit
- Elastische, soepel vallende stof
- Exclusieve uitstraling
- Makkelijk in onderhoud en duurzaam
- Voor

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

Optikasjmier®-doorsteeksjaal
!

Optikasjmier®-woondeken

Optikasjmier®-kussensloop

Het ultieme comfortgevoel: de collectie
van Optikasjmier® is even hoogwaardig
als uniek. Deze vezel is door een speciale
weeftechniek 10 keer fijner waardoor
deze bijzonder elastisch en soepel valt.

formaat: 50x50 cm
kleuren: taupe/natuur-877 en grijs-800
art. nr. 500201-kleur
€ 25,95

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

- Unieke knuffelzachte ervaring in
premium kwaliteit
- Duurzaam en vuilafstotend
- Anti-allergeen
- Rondom afgewerkt met een
‘Oxfordnaad’
- Heerlijk royaal formaat
- Wasbaar 40 °C en geschikt voor
de droger voor perfecte hygiëne

kleur: zwart-999
art. nr. 458100-999

€ 29,95

!
- Door de Klimawell®-functie comfortabel
warm
- I deaal voor sporters
- Superlicht draagcomfort
- Voor vrouwen en mannen
- Makkelijk in onderhoud en duurzaam
- Voor

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

PERFECTE REINIGING
VOOR UW HUISHOUDEN

Zoals met alle zaken in het leven, maakt
goede zorg gelukkig. Een beetje water en
de juiste reinigingsdoek zijn voldoende om
een stralend huis te creëren.
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SCHOONMAKEN
IN EEN HANDOMDRAAI

01
02

04

03

MET ÉÉN SET
HET HELE HUIS
STRALEND
SCHOON!
Met deze vierdelige schoonmaakset kunt u ieder
schoonmaakkarwei in en rond huis aan. Zonder dat
u reinigingsmiddel nodig hebt (mag wel). Of het nu
gaat om het streeploos reinigen van uw ramen, de
kalkaanslag in de badkamer, de vette afzuigkap – met
deze set heeft u altijd de passende reinigingsdoek.

Vierdelige allround huishoudset
01

formaat: 30x50 cm
kleur: blauw
art. nr. 200110
02

03

Krachtbesparing
- Minder wringen en uitspoelen door hoge vuilopname
-M
 inder druk nodig en toch een streeploos resultaat
-M
 inder wrijfbewegingen voor een stralend schoon
oppervlak

Geldbesparing
- Bijzonder goede prijs-kwaliteitverhouding
- Weinig of geen schoonmaakmiddelen nodig,
dus milieuvriendelijk en voordelig
- Lange levensduur; ook na vele wasbeurten
een perfect resultaat
Perfect schoonmaakresultaat
- Door groot gebruiksgemak schoonmaken
met plezier
- Streepvrij en stralend schoon
- Zelfs het meest hardnekkige vuil (kalk, vet,
luchtvervuiling) lost moeiteloos op

Speedy (set van 2)
De speciale vezels van deze handige
sponsdoek verwijderen al het vuil snel en
absorberen dit direct. Voor gebruik in
keuken, badkamer, tuinmeubelen etc.
diameter: 12 cm
kleur: petrol
art. nr. 150102

€19,90
€17,90
bespaar € 2

€ 15,50

Speedy

diameter: 12 cm
kleur: petrol
art. nr. 150100
04

€ 11,95

Merlin-droog-/polijstdoek
formaat: 50x50 cm
kleur: taupe
art. nr. 150151

!
Tijdbesparing
- Iedere schoonmaakklus sneller, schoner en met
minder inspanning gedaan: perfect schoonmaken
in een handomdraai!

Raam-/sopdoek

€

9,95

Allrounddoek

De allrounder voor alle kleine klusjes
in huis.
formaat: 40x40 cm
kleur: grijsblauw
art. nr. 150121-370

€ 11,95

Vierdelige allround huishoudset
art. nr. 150250

€49,80
€39,80
bespaar € 10
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Platina-brillendoekje

Tweedelige Clean Duo-set

Dit brillendoekje is ideaal voor brillen,
klokken, smartphones, tablets, laptops,
cameralenzen en sieraden.

Bijzonder geschikt voor ramen, spiegels,
glazen t afels, deuren etc. Tevens geschikt
voor gelakte oppervlakken en allerlei kunststoffen. Alles wordt streeploos schoon.

Brillendoekje

formaat: 20x15 cm
art. nr. 150122

€

6,95

Brillendoekje (set van 2)
formaat: 20x15 cm
art. nr. 150112

€13,90
€11,90
bespaar € 2

Raam-/sopdoek

formaat: 30x50 cm
kleur: blauw
art. nr. 200110

€ 11,95

Merlin-droog-/polijstdoek
formaat: 50x50 cm
kleur: taupe
art. nr. 150151

€ 15,50

Tweedelige Clean Duo-set
art. nr. 150182

Platina-polijstdoek
Deze verfijnde glasdoek is grensverleggend in het drogen en polijsten. Vooral
voor hoogwaardige materialen als glas,
kristal, porselein, messing, rvs, zilver,
goud etc.
formaat: 55x55 cm
art. nr. 150110

€ 16,95

€27,45
€21,95
bespaar € 5,50

Afdruipmat
Deze geoptimaliseerde en super absor
berende afdruipmat is ideaal voor al uw
afwas, met name glazen, porcelein etc.
formaat: 35x50 cm
art. nr. 150117

€ 24,95

Actief-vaatdoekjes
Door de Optivezel® wordt het vuil van
alle materialen en oppervlaktes met groot
gemak verwijderd. De actieve koolstofstreepjes zorgen ervoor dat vieze geurtjes
geen kans krijgen.

Vaatdoek

formaat: 25x30 cm
art. nr. 150114

Uitstekend geschikt voor het reinigen
van grove oppervlaktes en voor bijzonder
hardnekkig vuil.

Power-Cleandoek
€

6,25

Vaatdoeken (set van 3)
formaat: 25x30 cm
art. nr. 150140

Power-Cleandoek

formaat: 35x35 cm
art. nr. 150154

€ 13,95

Power-Cleandoek (set van 2)
€18,75
€16,95
bespaar € 1,80

formaat: 35x35 cm
art. nr. 150155

€27,90
€24,90
bespaar € 3
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UW VLOER DWEILEN?
ZO EENVOUDIG
KAN HET ZIJN

!
-B
 espaar op geld, tijd en
kracht
-D
 e steel blijft rechtop staan
- Deze dweilen hoeft u tijdens
het dweilen niet uit te spoelen
-H
 andig en duurzaam met
sterke magneet
- I n hoogte verstelbare
telescoopsteel
-S
 teel met ophangoog

- De voet is heel plat en kan
daardoor onder banken,
kasten etc. komen
- Door de zeer vlakke onderkant van de Primus-voet
benut u het gehele
oppervlak van de dweil
- Wasbaar op 60 °C voor
perfecte hygiëne, kan in
de droger

Primus-vloerwisser
formaat: 39,5x10,5 cm
art. nr. 250200

€ 59,95

Kristal-dweil

Door de korte lussen bijzonder geschikt
voor de meeste vloeren, zoals hout, laminaat, hoogglanstegels, enz. Met slechts
een vochtige dweil wordt het vuil snel
opgenomen.
formaat: ca. 45x15 cm
art. nr. 250352

€ 19,95

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 u 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

€ 23,50

Borstel-dweil

Perfect voor heel grove plavuizen, zeer
hardnekkig vuil in huis, maar ook voor
gebruik in de bedrijfssector (bakkerij,
slagerij, snackbar, restaurant etc.).

DE VLOERWISSER WAARVAN
DE STEEL BLIJFT STAAN!

formaat: ca. 45x15 cm
art. nr. 250353

€ 28,50
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ZAKELIJK

JE GOED VOELEN EN
ANDEREN INSPIREREN
MET OPTIDEE AAN JE ZIJDE

Ontspannen en je goed voelen in je eigen
omgeving, dat is waar Optidee voor staat.
Als adviseur of als gastvrouw kunt u anderen
inspireren om hun huis te verfraaien.
Lees hier hoe dat kan.
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ONDERNEMEN MET OPTIDEE?

OPTI-ACADEMY

EEN OPTIMAAL IDEE!

ONDERNEMEN EN GROEIEN

Optidee is een moderne, professionele onderneming die, behalve in Duitsland en Oostenrijk,
sinds 2006 actief is op de Nederlandse en Belgische markt. Adviseurs zetten het unieke en
brede assortiment aan exclusieve Optivezel®-producten succesvol in de markt door middel van
persoonlijk advies aan huis. Dankzij deze persoonlijke benadering – maar ook door de uitleenservice en de onderscheidende beloningen voor gastvrouwen – groeit de groep enthousiaste en
tevreden klanten snel.

VAN ADVISEUR TOT COACH EN AGENT
Als u interesse hebt in ondernemen met Optidee
als adviseur dan leggen we u graag uit wat dat inhoudt,
inclusief de verdiensten voor u als ondernemer,
afhankelijk van de beschikbare tijd.
Mocht u als adviseur ook de ambitie hebben om als coach
actief te zijn en u persoonlijk verder te ontwikkelen, dan is
dat ook financieel bijzonder aantrekkelijk.

ONDERNEMEN MET OPTIDEE
ALS ADVISEUR

ONDERNEMEN MET OPTIDEE
ALS COACH

De mogelijkheden om uw Optidee-bedrijf verder te laten
groeien zijn talrijk en we leggen het graag aan u uit!

ONDERNEMEN MET OPTIDEE
CARRIÈRE MAKEN

BENT U ONDERNEMEND EN WILT U UW EIGEN WERKUREN EN VERDIENSTEN BEPALEN?
Optidee biedt:
- Een start zonder financiële investeringen
en zonder risico
- Royale verdiensten en een eerlijk provisieplan
- Eigen tijdsindeling – naast baan of bedrijf mogelijk
- Persoonlijke coaching
- Carrièrekansen voor alle leeftijden

Optidee zoekt positief ingestelde mannen en
vrouwen die:
- Geïnteresseerd zijn in producten van topkwaliteit
- Een representatief voorkomen hebben
- Communicatief ingesteld zijn
- Een auto en een rijbewijs bezitten
- Minimaal tien uur per week beschikbaar zijn

ALS OPTIDEE-ADVISEUR BENT U
ZELFSTANDIG, MAAR U STAAT ER
NIET ALLEEN VOOR!

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

- U krijgt een prachtig starterspakket waarmee
u direct aan de slag kunt
- U wordt begeleid door een ervaren
Optidee-coach
- Voor ieder niveau en elke ambitie kunt u
trainingen volgen
- U krijgt ondersteuning via aantrekkelijke acties
- Er zijn gratis promotiematerialen beschikbaar

Ontdek de zakelijke mogelijkheden van Optidee.
Neem contact op met uw Optidee-adviseur voor
een kennismakingsgesprek en meer informatie.
U zult versteld staan van de mogelijkheden die
Optidee u biedt, ongeacht uw leeftijd, opleiding
of achtergrond!

UITGEBREID TRAININGSPROGRAMMA
Via de trainingen van de Opti-Academy bieden we een
uitgebreid opleidingsprogramma met onderwerpen, zoals
productkennis, het geven en boeken van demonstraties
maar ook het bouwen aan en coachen van een enthousiast team van ondernemers. Wij leren u graag het vak van
adviseur en wat uw ambities ook zijn, u kunt hiervoor bij
de Opti-Academy terecht.

ONDERNEMEN MET OPTIDEE
EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

G E L D I G VA N 1 S E P T E M B E R 2019
T/M 6 SEPTEMBER 2020

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.

Concept en realisatie: www.bureau-bald.de

**

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

Uitgever: Optidee Marketing GmbH | Enschedestraße 13-15 | D-48529 Nordhorn
Alle prijzen zijn verkoopprijzen en inclusief de wettelijk voorgeschreven Nederlandse btw van 21%.
Voor eventuele drukfouten en kleurafwijkingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle afmetingen zijn bij benadering. Geldig vanaf september 2019.
Reproductie in welke vorm dan ook alleen met toestemming van Optidee. Op alle foto ’s is het auteursrecht van toepassing.

