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SLEEP

COMFORT

CLEAN

ENTHOUSIASME 
DAT ANDEREN INSPIREERT

BETERE NACHTRUST 
VOOR EEN BETER LEVEN

OMDAT WELBEVINDEN 
GEEN TOEVAL IS

ALLES SCHOON –  
MAAR DAN VEEL EENVOUDIGER

WELKOM
IN DE WERELD  
VAN OPTIDEE!

BESTE KLANTEN,

Het maakt mij trots dat wij bij Optidee in meer dan 30 jaar zijn uitgegroeid tot een sterk merk. 
Waar we nu staan, laat zien hoe ver wederzijdse waardering en passie voor een gemeenschappelijke 
zaak ons kunnen brengen. Als pionier op het gebied van duurzaamheid en hygiëne zijn wij in 
Europa hét toonaangevende bedrijf voor wellnessproducten.

Het begon allemaal met de Optivezel®, die wij hebben ontwikkeld met als doel een stof  
te creëren die meer kan dan een “normale witte handdoek”. Onze producten moeten bijdragen  
aan een gezond lichaam en onze geest. En dat ze dat doen, is duidelijk! Aan de ene kant  
is dit direct voelbaar op de huid en aan de andere kant is het te ervaren door een sfeer die  
welbevinden uitstraalt.

De Optivezel® is de basis voor al onze wellnessproducten bij Optidee en is letterlijk uniek.  
De vezel is uitgerust met de Klimawell®-functie, die geselecteerde producten voordelen geeft  
die geïnspireerd zijn op de natuur en zo een sfeer van welbevinden creëert. 

Een goede nachtrust is belangrijk voor onze gezondheid. Tegelijkertijd is goed slapen voor iedereen 
weer anders en dus ook de ideale omstandigheden hiervoor. Daarom hebben wij ons tot taak 
gesteld om met onze slaapproducten te voldoen aan de meest uiteenlopende behoeften. Met onze 
hoogwaardige vezelkwaliteiten hebben wij voor ieder slaaptype het optimale beddengoed. Voor 
een natuurlijk betere nachtrust. Iedere nacht weer.

Namens de gehele Optidee-familie wens ik u veel plezier bij het doorbladeren van onze  
nieuwste catalogus. 

Dieter Tien 
Oprichter en directeur

KENT U ONZE  
PRODUCTEN AL?  

Word dan nu  
gastvrouw of adviseur.  

Meer informatie vindt u  
op pagina 58–63.
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OPTIDEE
ONTSPANNEN MET ELKE VEZEL

Wij geloven dat alles wat je met passie doet, goede resultaten oplevert.  
Wij geloven dat we veranderingen alleen teweeg kunnen brengen  
als een grote groep mensen samen achter een idee staat. Dat is Optidee:  
een gezamenlijke passie voor textiel dat ons leven verbetert.

PERSOONLIJKHEID. NABIJHEID. VERTROUWEN. 
Wij hebben onze veelzijdige Optivezel®-producten zo ontworpen  
dat zij uw hele leven dicht bij u staan. 

Of het nu gaat om Sleep, met als doel u een  
natuurlijk betere nachtrust te bieden, 

of Comfort, met waardevol wellnesstextiel  
voor iedere dag, 

of Clean, voor een moeiteloze schoonmaak  
en perfecte hygiëne in het hele huis. 

Deze nabijheid wordt ook weerspiegeld in onze persoonlijke advisering.  
Onze adviseurs zijn de personificatie van de moderne speciaalzaak en zij 
brengen u en uw vrienden graag een bezoekje aan huis of adviseren u  
via een online demonstratie. Alleen zo kan voldaan worden aan de hoge 
service-eisen die gesteld worden aan ons unieke assortiment.

En dit streven naar nabijheid en de best mogelijke kwaliteit werpt zijn 
vruchten af. Optidee werd opgericht in 1999 en is al enkele jaren  
Europees marktleider in de branche. Met tevreden klanten onder andere  
in Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk.

VERANTWOORDING VOOR HET HIER EN NU 
Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid. Voor onze Optivezel®-producten 
worden geen dieren opgeofferd of bomen omgehakt. Wij houden ons aan  
alle geldende milieunormen, selecteren onze productielocaties zelf om  
sociale rechtvaardigheid te garanderen en werken er elke dag aan om onze 
CO2-balans verder te verbeteren. Want welbevinden begint bij ons bij de basis.
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Als u dit teken ziet, kunt u ervan 
verzekerd zijn dat hier Klimawell® in zit.

98% van de testpersonen bevestigt dat ze  
met beddengoed van Optivezel® en  

Klimawell® beter slapen dan voorheen.

ConsumentenTEST

Zeer goed 
slaapcomfort

ONGEËVENAARDE KWALITEIT  
VERDIENT EEN NAAM
OMDAT HET TEXTIEL VAN OPTIDEE UNIEK IS

Als traditioneel textielbedrijf zijn wij ongelooflijk trots op onze producten. Van de zachte woondeken tot de  
reinigingsdoek: wij steken veel passie in de ontwikkeling van ieder afzonderlijk product. En om ervoor te 
zorgen dat u de ongeëvenaarde kwaliteit altijd kunt herkennen, hebben wij ons unieke materiaal en de functie 
ervan een naam gegeven. 

 - Door de antibacteriële eigenschappen 
geschikt voor mensen met een allergie

 - Grondstofbesparend, daardoor  
milieuvriendelijk

 - 3 jaar garantie dankzij de beste  
materiaalkwaliteit

 - Perfecte hygiëne dankzij de vuilafstotende 
en antibacteriële eigenschappen

 - Tijdbesparing en minder  
schoon maakmiddelen nodig dankzij 
de een voudige reiniging

 - Slijtagevast dus langdurig gebruiksgemak

EEN UNIEKE VEZEL
DE OPTIVEZEL®

De basis voor al onze buitengewone textielproducten is de Optivezel®. Deze bevat alle positieve eigenschappen 
van natuurlijke en technische vezels. Dertig jaar onderzoek met speciaal daarvoor ontwikkelde grondstoffen 
en materialen heeft de Optivezel® gemaakt tot wat deze nu is.  

Het geheim: door de ongelofelijk dunne, speciale garens die in een speciaal productieproces nog vele malen fijner 
worden geweven, voelt al het Optidee-textiel heerlijk zacht aan. De vezelstructuur heeft ook een positief effect op 
het welzijn, aangezien deze allergievriendelijk, hygiënisch, onderhoudsvriendelijk, duurzaam en grondstofbesparend 
is. Daarnaast produceren wij met behulp van innovatieve technologie conform Duitse normen en zijn wij  
verantwoordelijk voor het gehele productieproces. Zo garanderen wij een constante, maximale kwaliteit.

 - Verbetert alle slaapfases voor  
een optimale regeneratie

 - Zorgt voor de afvoer van de giftige  
stoffen die het lichaam uitscheidt

 - Neemt op natuurlijke wijze vocht op  
voor een ongestoorde nachtrust

 - Is verrassend ademend  
waardoor het best mogelijke  
slaapklimaat ontstaat

 - Droogt extreem snel op voor  
een aangenaam gevoel op de huid

NAAR HET VOORBEELD VAN DE NATUUR
DE KLIMAWELL®-FUNCTIE

UW KLIMAWELL®-VOORDELEN:

De Optivezel® beschikt op het gebied van Sleep en Comfort over een exclusieve eigenschap, die met het  
oog op een goede nachtrust goud waard is: de Klimawell®-functie. Hiervoor hebben we ons laten inspireren 
door veenmos, wat voorkomt in moerassen, bossen en schaduwrijke rotsformaties. Veenmos kan schadelijke 
stoffen opnemen en kan daarnaast meer dan dertig keer zijn eigen droge massa aan water opslaan. 

De Klimawell®-functie geeft ons slaaptextiel een klimaat- en vochtregulerende werking die vergelijkbaar is 
met die van veenmos. Het materiaal is ademend, voorkomt warmteophoping, zweten en koude voeten en 
bevordert zo de regeneratie en de ontspanning van het lichaam tijdens de nachtrust. Dat bevestigt 98% van 
de testpersonen – die dankzij Optidee op een natuurlijke manier beter slapen.

UW OPTIVEZEL®-VOORDELEN:

Scan nu en bekijk  
de video.

Ontdek meer  
over Optivezel®  

in onze video.

6 7



98

SLEEP

Voor een actieve dag hebt u een goede 
nachtrust nodig. Met onze producten uit het 
Sleep-assortiment creëert u alle voorwaarden 

voor een betere nachtrust. 

BETERE NACHTRUST 
VOOR EEN BETER LEVEN
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EEN WENS GAAT IN VERVULLING
“Slaap lekker” is een beetje het kleine zusje van “goedemorgen”. 
Beide wensen zijn goed bedoeld en worden door ons vaak gebruikt 
als begroeting of om afscheid te nemen. Daarnaast kunnen wij 
deze serieus bedoelde wens ook vaak goed gebruiken – een goede 
nachtrust is namelijk niet altijd vanzelfsprekend. In een onderzoek 
zei 56% van de ondervraagde personen dat zij 30 minuten of 
langer nodig hebben om in slaap te vallen. Meer dan 50% wordt 
zelfs een- tot tweemaal per nacht bewust wakker. 

Maar het zou toch heel eenvoudig moeten zijn: ’s avonds doet u 
uw ogen dicht en ’s morgens doet u ze weer open. Daartussenin 
zit het “slaap lekker”. Voor veel mensen is dat helemaal niet zo 
makkelijk als het klinkt. Ook uw slaap is afhankelijk van verschil-
lende factoren. Hebt u het te heet of te koud? Hebt u voor het 
slapengaan nog zwaar getafeld? Hebt u misschien een spannend 
boek zitten lezen of een ontroerende film gekeken? Dat en nog 
veel meer heeft allemaal invloed op uw nachtrust. 

Uw nachtrust is niet iets vanzelfsprekends, maar een klein klokje waarin 
talloze tandwieltjes in elkaar grijpen. Met enkele maatregelen, zoals  
bijvoorbeeld een terugkerend ritueel voor het slapengaan, kunt u deze 
wieltjes smeren. Andere factoren werken weer als zandkorreltjes in dit 
gevoelige, fijne mechanisme, zoals het drinken van drankjes die cafeïne 
bevatten. Daarom moet u goed letten op wat u en uw lichaam nodig 
hebben om goed te kunnen slapen.

Een goede nachtrust zorgt namelijk voor gezondheid, energie, concentratie 
en vreugde in alle denkbare situaties van de dag. Hoeveel slaap u nodig 
hebt, hangt bovendien ook voor een deel af van uw genen. Over Napoleon 
wordt gezegd dat hij niet meer dan vier uur sliep, terwijl Albert Einstein 
twaalf uur slaap nodig zou hebben gehad. Beiden waren uiteindelijk echter 
zeer succesvol in wat zij deden. Het is moeilijk om ons voor te stellen waar 
ze beiden toe in staat zouden zijn geweest als ze op dat moment al met 
Optivezel® hadden kunnen slapen.

DE NACHT BEPAALT DE DAG

“ZOU HET NIET LEUK ZIJN OM  
NIET ALLEEN EEN GOEDE NACHT TE WENSEN,  

MAAR OOK TE BELOVEN?”

Hoe wij met ons Sleep-textiel van Optivezel® ook uw nachtrust kunnen 
verbeteren, leest u op de volgende pagina’s.
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U slaapt ca.  
1/3 deel van  

uw leven.

Een gezonde nachtrust  
is een van de drie pijlers voor 

een gelukkig leven.
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BETER  
SLAPEN  

vanaf 9 cent  
per nacht.*

Meer informatie  
over het belang van 

‘goed slapen’:
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Klimawell®-hoofdkussen 

formaat: 60x70 cm
(Nederlandse maat)
vulgewicht: 600 gr.
+ 250 gr. navulling
art. nr. 500872 € 67,95

formaat: 40x40 cm
vulgewicht: 200 gr.
art. nr. 500870 € 24,95

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

formaat: 50x50 cm
vulgewicht: 350 gr.
art. nr. 500876 € 39,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optivezel®-materiaalsamenstelling: Buitenhoes: 100% Optivezel®-polyester,  
inhoud: 100% Optivezel®-polyurethaan

Of u nu het liefst op uw zij, rug of buik slaapt: onze hoofd- en neksteunkussens zijn altijd als voor u gemaakt. 
Onze Klimawell®-hoofdkussens met driedimensionale vezelstructuur passen zich ’s nachts aan uw houding aan, 
zodat u in elke slaappositie ergonomisch tot rust kunt komen. Daarnaast wordt dankzij de Klimawell®- functie 
uw vochtopname en -afgifte gereguleerd.

Neksteunkussen

formaat: 30x70 cm
art. nr. 500879 € 109

KLIMAWELL®-HOOFDKUSSENS
ENKEL HET BESTE VOOR UW HOOFD

 - Ademend neksteunkussen
 - Ideaal voor zij- en  

rugliggers
 - Ontwikkeld door Optidee

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

 - Reguleerbare hoogte
 - Slaap altijd op een droog 

kussen
 -  Vormbaar en flexibel
 -  Anti-allergeen
 - Met opbergtas voor op reis 

 - Navulling apart  
verkrijgbaar

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

navulling  

vulgewicht: 250 gr.
art. nr. 500878 € 10,95

Binnen- en buitenhoes (incl. vulling) 
kunnen apart worden gewassen. 

Individueel in hoogte verstelbaar 
dankzij de handige ritssluiting.  
Hierdoor kan de vulling aan de eigen 
behoeften worden aangepast.

BETER  
SLAPEN  

vanaf 6 cent  
per nacht.**Bij aanschaf van een Klimawell®-hoofdkussen ter waarde van 

€ 67,95 en over een periode van drie jaar gerekend kost beter 
slapen u omgerekend maar 6 cent per nacht.

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.
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Tweedelig vierseizoenendekbed met kwaliteitsdrukknopen om de beide dekbedden gecombineerd te gebruiken.
GEEN LAST VAN HUISSTOFMIJT 
DANKZIJ OPTIDEE
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 bedden-
goed producten en voorkomt door de gesloten 
vezel structuur het binnen dringen van huis-
stofmijt, vuil en onzuiverheden in de stof. 
Ons bedden goed blijft dus altijd hygiënisch, 
puur en anti-allergeen.

Warme zomernachten of koude wintermaanden: ons vier seizoenendekbed past zich aan het klimaat en uw 
persoonlijke wensen aan. Het dekbed bestaat namelijk uit twee dekbedden die u naargelang het seizoen  
aan elkaar vast kunt maken en van elkaar los kunt maken. Daardoor is het nooit te warm of te koud, maar 
altijd precies goed. Zelfs als u last hebt van overmatig zweten zorgt het dekbed voor een aangenaam  
slaapklimaat. Het neemt namelijk 60% van het vocht op en voert de warmteophoping naar boven in het 
dekbed af. Voor een aangenaam, luchtig en hygiënisch gevoel.

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

VIERSEIZOENENDEKBED
DUBBEL SLAAPCOMFORT

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 € 299

2-in-1 powerwasmiddel incl. doseerdop 

inhoud: 1.000 ml
art. nr. 800211 € 19,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

 - Anti-allergische vezels bieden  
bescherming tegen bacteriën  
en huisstofmijt

 - Tweedelig dekbed ideaal voor  
alle seizoenen

 - Slaap altijd onder een droog dekbed
 - Inclusief een handige opbergtas 

 - 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

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

 - Met waskrachtversterker tegen  
de hardnekkigste vlekken, ook bij  
lage temperaturen

 - Frisse, natuurlijke geur

 - Lage dosering – zeer efficiënt  
en energiebesparend

 - Premium kwaliteit – Duits fabricaat
 - Biologisch afbreekbaar

Fijnwasmiddel incl. doseerdop

inhoud: 1.000 ml
art. nr. 800210 € 19,95

GOED  
SLAPEN  

voor 17 cent  
per nacht.*
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Het geheim van de  
matrasoplegger, die 
overigens geschikt is voor 
alle matrassen en box-
springbedden, schuilt in  
de hoogwaardige Softtop- 
vulling. Hierdoor ontstaat 
een verslavend wolken-
zacht gevoel.

Tijdbesparende en  
eenvoudige reiniging in 
gewone 6–8kg-wasmachine 
op 40 °C. Droogt snel en  
is uiterst hygiënisch dankzij 
de ronde, gesloten 
vezelstructuur.

IDEALE  
ONDERSTEUNENDE 

FUNCTIE 
Ontspannen liggen.

Softtop-matrasoplegger 

Standaardmaten:

formaat: 90–100x200 cm
art. nr. 500860 € 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

Dit vinden onze klanten van onze Softtop:

 - Knuffelzachte slaapervaring
 - Ondersteunende eigenschappen en veel comfort
 - De Optivezel® zorgt voor een goede luchtcirculatie
 - Geschikt voor mensen met huisstofmijtallergie
 - Zo zacht en comfortabel heeft u nog niet  

eerder gelegen 
 - Eén Softtop over twee matrassen voor een 

heerlijk groot bed 
 - Opwaardering van uw matras; thuis of in de 

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
 - Voor een perfecte hygiëne wasbaar op 40 °C, 

tevens geschikt voor de droger
 - Inclusief een handige opbergtas

Onze Softtop-matrasoplegger verandert een hard matras in een heerlijk zacht bed.  
Uw lichaam zinkt er als het ware in en uw rug wordt tegelijkertijd ondersteund, wat u het  
gevoel geeft dat u een nieuw matras hebt – zonder dat u er veel geld aan uit hoeft te geven.  
Hier hebben onze product ontwikkelaars hard aan gewerkt: er wacht u nu een  
ontspannen en goede nachtrust.

SOFTTOP-MATRASOPLEGGER 
ALTIJD GOED LIGGEN

GRATIS 
voor gastvrouwen.*

* Bij een demonstratieomzet van € 800 + € 20 waardebon = € 100 te besteden; bv. Softtop 90–100x200 cm t.w.v. € 99 gratis

Extra lange maten:

formaat: 90–100x210–220 cm
art. nr. 500861 € 109

formaat: 180x210–220 cm
art. nr. 500867 € 189

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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Dankzij een optimale  
ondersteuning altijd de 
perfecte lichaamshouding.

Transpiratie wordt bij hoge  
temperaturen snel afgevoerd, 
wat zorgt voor een aangenaam 
slaapklimaat.

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

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

 - Horizontale en verticale luchtcirculatie  
voorkomen vochtige warmteophoping

 - De open structuur zorgt voor verlichting  
en regeneratie van de wervelkolom, spieren,  
gewrichten en het bindweefsel

 - Verbeterde bloedcirculatie door een licht  
micromassage-effect

 - Beproefde 3D-technologie zorgt  
voor een gelijkmatige drukverdeling en  
een perfecte ondersteuning

 - Anti-allergeen
 - Ideaal in combinatie met de Softtop- 

matrasoplegger

De Airtop-matrasoplegger beschermt niet alleen uw matras tegen vuil, maar ondersteunt ook de regeneratie 
van uw lichaam met het micromassage-effect. De revolutionaire 3D-technologie verbetert de drukverdeling 
en ontspant merkbaar uw wervelkolom en andere delen van uw lichaam. Ook de Airtop-stoeloplegger maakt 
gebruik van deze eigenschappen voor uw welzijn en zorgt ervoor dat u ook op uw bureaustoel of autostoel 
kunt genieten van de 3D-technologie met micromassage-effect.

AIRTOP-MATRASOPLEGGER
MISSCHIEN WEL DE MEEST SUBTIELE MASSAGE TER WERELD

Airtop-stoeloplegger 

formaat: 50x50 cm
art. nr. 500909 € 39,95

Bijpassende overtrekken kunt u vinden  
op pagina 41 en 49.

Airtop-matrasoplegger 

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

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

PERFECT TE  
COMBINEREN  
met onze Softtop- 

matrasoplegger.
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EEN BETERE NACHTRUST KENT  
VEEL VARIËTEITEN
VAAK IS OPTIVEZEL® DAAR ÉÉN VAN

Wat voor de een te zacht is, is voor de ander precies goed. Sommigen willen het lekker  
warm hebben, anderen hebben alleen een dunne deken nodig. De een slaapt het liefst op  
zijn zij, de ander op zijn rug of buik. Sommigen geven de voorkeur aan een smal hoofdkussen,  
anderen hebben meer ruimte nodig. Er bestaan geen voorschriften voor de beste nachtrust –  
iedereen is daarin uniek.

Daarom is Optivezel® dat ook. Met dit flinterdunne garen maken wij slaaptextiel dat precies bij uw behoeften, 
lichaam en het seizoen past. Maak kennis met onze verschillende Optivezel®-materialen, gemaakt van 
speciaal geproduceerde grondstoffen en met behulp van speciaal ontwikkelde productieprocessen precies  
in de juiste vorm gebracht om de perfecte nachtrust te garanderen.

Heerlijk zacht
OPTIPLUCHE®

Geeft uw beddengoed een  
intens knuffelzacht gevoel.

ALTIJD ANDERS
MAAR ALTIJD PRECIES GOED

Zijdezacht
OPTIMINK®

Zorgt met zijn zachte oppervlakken 
voor een diepe, regenererende 
nachtrust.

Fluweelzacht
OPTISAMT®

Garandeert het ideale  
slaapklimaat, in de zomer  
en in de winter.

Luchtig koel
OPTISATIN®

Koelt het lichaam zelfs  
hartje zomer.

Voelbaar luxueus
OPTIKASJMIER®

Omhult uw lichaam en geeft u 
een extra zacht huidgevoel 
tijdens het slapen.

ONDERZOEKERS UIT WENEN 
ONTDEKTEN DAT VROUWEN  

LIEVER ALLEEN SLAPEN, TERWIJL 
MANNEN ZICH MET EEN  

ANDER IN BED VEILIGER VOELEN.
STUDIE VAN DE UNIVERSITEIT VAN WENEN

PRECIES GOED
De optimale  

kamertemperatuur voor 
een goede nachtrust is 

16 tot 18 °C.
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wit-100

natuur-111

taupe-877

grijs-800

OPTIPLUCHE®-HOESLAKENS
BELEEF UW ZACHTE WONDER

Optipluche®-hoeslaken 

formaat: 90–100x200–220 cm
art. nr. 500130-kleur € 49,95

formaat: 140–160x200–220 cm
art. nr. 500131-kleur € 69,95

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

Het hoeslaken van Optipluche® begeleidt u op weg naar een heerlijke nachtrust. Wonderlijk zacht en  
tegelijkertijd ook hygiënisch en allergievriendelijk: u zult snel gaan houden van het zachte gevoel op uw huid.

wit-100

champagne-214

grijs-800

Optipluche®-splithoeslaken 

kleuren: wit-100, natuur-111

formaat: 180–200x200–220 cm
art. nr. 500135-kleur € 129,95

OPTIMINK®-HOESLAKENS
ZO VOELT GEBORGENHEID

Optimink®-hoeslaken

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

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

 - Huidvriendelijke Skin-Otex- 
weeftechniek

 - Perfect uitgebalanceerd slaapklimaat 
voor het hele jaar

 - Extreem knuffelzacht en huidvriendelijk
 - Geoptimaliseerde eigenschappen  

van Klimawell® en Optivezel®
 - Met rondom soepel elastiek voor  

een perfecte pasvorm
 - Anti-allergeen
 - Voor een perfecte hygiëne wasbaar op 

40 °C, tevens geschikt voor de droger

Onze hoeslakens van Optimink® zijn pure luxe en zorgen voor een gezonde nachtrust. Voor de productie ervan  
gebruiken wij een zeer complexe weeftechniek. Daardoor ontstaat een hoeslaken dat altijd zijdezacht aanvoelt.

 - Heerlijk zacht aanvoelend
 - Ideaal tegen koude voeten 
 - Bijzonder elastisch voor op uw matras
 - Rustiger slapen dankzij de  

Klimawell® -functie

 -  Huidvriendelijk en anti-allergeen
 - Perfect voor het hele gezin
 - Voor een perfecte hygiëne  

wasbaar op 40 °C, tevens geschikt 
voor de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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Geborgenheid is een gevoel dat op verschillende manieren kan ontstaan, maar altijd goed voelt. En als het 
buiten koud wordt, kunt u zich met het beddengoed van Optipluche® veilig en geborgen voelen. Want terwijl 
buiten de grijze wolken over de hemel trekken en de wind tegen de ramen giert, wordt u van hoofd tot teen 
verwarmd door Optipluche® – allemaal dankzij de optimale warmteverdeling van de Optivezel®.

taupe/natuur-877

grijs/wit-810

effen petrol-320

effen wit-100

effen donkergrijs-800

mauve/natuur-830 Optipluche®-dekbedovertrek

formaat plus 50 cm instopstrook
 
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,  
effen donkergrijs-800  
art. nr. 500117-kleur € 119,95

Optipluche®-kussensloop

 
formaat: 60x70 cm
met overslag (Nederlandse maat)
art. nr. 500109-kleur € 19,95

formaat: 40x80 cm
met rits
art. nr. 500110-kleur € 19,95

OPTIPLUCHE®-BEDDENGOED
HEERLIJK ZACHT

Optipluche®-kussensloop ‘Leaf’

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

formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500302-880 € 22,95

Optipluche®-dekbedovertrek ‘Leaf’

formaat plus 50 cm instopstrook
 
formaat: 140x200 cm
art. nr. 500310-880 € 99,95

formaat: 240x220 cm
art. nr. 500312-880 € 179,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

 - Aangenaam knuffelzachte 
Optipluche® voor het hele 
gezin met alle Klimawell®- 
eigenschappen 

 - Licht in gewicht en met een 
huidvriendelijke structuur 

 - Warm als het warm  
moet zijn en verkoelend 
wanneer gewenst

 - Tijdloze en goed te combineren 
kleurencombinaties

 - De uitstekende klimaatbalans 
zorgt voor een gelijkmatige 
verwarming van het lichaam 

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

grijs/lichtgrijs-880

ONZE
BESTSELLER

Zeer populair bij 
onze klanten.
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donkergrijs met witte bies-888

wit met donkergrijze bies-100

donkertaupe met roomkleurige bies-777

Optisamt®-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
 

 - 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 °C, 
tevens geschikt voor de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optisamt®-dekbedovertrek

formaat plus 50 cm instopstrook

formaat: 140x200 cm
art. nr. 500730-kleur € 77,95

formaat: 240x220 cm
art. nr. 500732-kleur € 129,95 

formaat: 140x220 cm
Verkrijgbaar in de volgende kleuren:  
donkertaupe-777, donkergrijs-888 
art. nr. 500733-kleur € 85,95

formaat: 200x200 cm
Verkrijgbaar in de volgende kleuren:  
donkertaupe-777, donkergrijs-888 
art. nr. 500731-kleur € 109,95

OPTISAMT®-BEDDENGOED
FLUWEELZACHT

Vroeger kleedden edelmannen en -vrouwen zich voor iedere gelegenheid in fluweel. Het gevoel van  
fluweel op de huid was namelijk een teken van welstand. Optisamt® brengt dit gevoel naar uw slaapkamer en 
zorgt voor een slaapcomfort dat u volledig zal inspireren. Ervaar het zelf en geniet dankzij de talrijke Klima-
well®-voordelen van een ideaal slaapklimaat in ieder seizoen.

26 27



New York-850

Ronde hals

V-hals

Optisatin®-dekbedovertrek

formaat plus 50 cm instopstrook

formaat: 140x200 cm
art. nr. 500754-850 € 87,95

formaat: 240x220 cm
art. nr. 500756-850 € 149,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Als het ’s zomers warm wordt op uw slaapkamer en u door de hitte minder goed kunt slapen, is het tijd voor 
Optisatin®. Beddengoed van Optisatin® is uw bondgenoot in de strijd tegen een slaaponvriendelijk klimaat in 
uw slaapkamer en geeft de huid een verfrissend en aangenaam koel gevoel. Dit maakt het de ideale keuze 
voor iedere zomernacht.

OPTISATIN®-ZACHT BEDDENGOED
LUCHTIG KOEL

KLIMAWELL®-NACHTKLEDING
LAAT UW HUID ADEMEN

 - Klimaatregulerend en een 
aangenaam gevoel op de huid

 - Ademende stof met lucht-
doorlatende eigenschappen

 - Anti-allergeen 

 - Super licht en huidvrien-
delijke stof

 - Speciaal ontwikkeld voor  
de zomer

 - Hoogwaardige afwerking met 
een tijdloos ontwerp 

 - Makkelijk in onderhoud;  
voor een perfecte hygiëne 
wasbaar op 40 °C, tevens 
geschikt voor de droger

 - Thermisch effect reguleert 
transpiratie

 - Door de gladde en elastische 
stof heerlijk draagcomfort

 - Comfortabele pasvorm
 - Licht in gewicht
 - Zeer snel droog
 - Strijken niet nodig

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

Optisatin®-kussensloop

patroonidentiek

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

formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500741-850 € 21,95

Klimawell®-nachtjapon 

kleuren: donkertaupe-777, donkergrijs-888
maat: S t/m XXL

korte mouw
art. nr. 700521-kleur-maat € 59,95

Klimawell®-shirt (basic)

kleuren: zwart-900, wit-100
maat: S t/m XXXL

ronde hals
art. nr. 700530-kleur-maat € 39,95

v-hals
art. nr. 700531-kleur-maat € 39,95

De Klimawell®-functie is uiterst belangrijk voor een goede nachtrust. Daarom hebben wij nog  
een stap verder gedacht en hoogwaardige nachtkleding ontworpen. Met het eersteklas gevoel van 
Optivezel® en de slaapondersteunende voordelen van de Klimawell®-functie. 
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HOE BELANGRIJK  
IS EEN GOEDE 
NACHTRUST?
DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDE VOOR  
EEN GOEDE GEZONDHEID

“ 
WAT SLAAP VOOR HET LICHAAM IS,  

IS VREUGDE VOOR DE GEEST:  
TOEVOER VAN NIEUWE LEVENSKRACHT. 

 ”
RUDOLF VON JHERING 

DUITS JURIST

Wat gebeurt er eigenlijk als u gedurende een langere periode minder  
slaap krijgt dan uw lichaam nodig heeft? Net zoals we voedingsstoffen 
tekort komen als we alleen maar fastfood eten, zullen we ook de gevolgen 
van een gebrek aan slaap merken. Hoewel veel mensen niet precies  
weten wat slaapgebrek veroorzaakt, is 74% er volgens een onderzoek  
zeker van dat slaapgebrek gedurende een langere periode een probleem 
voor de gezondheid kan zijn. Zij hebben gelijk.

EEN GEBREK AAN SLAAP VEROORZAAKT:

*Bij een aankoopwaarde van € 100 en drie jaar gebruik

 -  Concentratieproblemen en geheugenstoornissen
 -  Afname van het prestatievermogen
 -  Stemmingsstoornissen en irritatie
 -  Allergieën en astma
 -  Rugklachten 
 -  Buikkrampen en maagklachten
 -  Migraine en gevoeligheid voor infecties
 -  Chronische vermoeidheid, uitputting en slaperigheid
 -  Gewichtstoename en diabetes
 -  Risico op een burn-out
 -  Hart- en vaatproblemen 
 - Verhoogde bloeddruk 
 -  Vroegtijdige veroudering van de huid

EEN BETERE NACHTRUST VERBETERT UW LEVEN
Ook al is de lijst lang – zelfs met kleine veranderingen in uw leven kunt u  
de kwaliteit van uw nachtrust al verbeteren. Eén hiervan is het slaaptextiel 
van Optidee dat een groot effect heeft. De unieke eigenschappen van de 
Optivezel®, gecombineerd met de Klimawell®-functie, begeleiden u bij alle 
slaapfases. Voor slechts negen cent per nacht* kunt u uw nachtrust op zowel 
korte als lange termijn verbeteren. Hiermee verlaagt u het risico op gezond-
heidsproblemen aanzienlijk. Een kleine investering voor een groot effect. 
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taupe/natuur-877 lichtgrijs/grijs-800

Optikasjmier®-dekbedovertrek

formaat plus 50 cm instopstrook

formaat: 140x200 cm
art. nr. 500215-kleur € 149 

formaat: 240x220 cm
art. nr. 500218-kleur € 249

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

 - Luxe, knuffelzachte kwaliteit 
 - Verbeterd slaapklimaat, niet 

te warm en niet te koud 
 - Elastische, soepel vallende stof

 - Betere slaapkwaliteit dankzij 
de fluweelzachte stof

 - Exclusieve uitstraling

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

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

OPTIKASJMIER®-BEDDENGOED
LUXE VOOR DE HUID

Optikasjmier® is de naam voor volmaakte Optivezel®-kwaliteit. Wij hebben de weefselstructuur van al het 
Optikasjmier®-textiel zo verdicht dat er niet alleen een ongelooflijk zacht gevoel ontstaat, maar ook een 
luxueuze uitstraling. Uw bed was nog nooit zo uitnodigend en slaapcomfort heeft nog nooit zo goed gevoeld. 
Ervaar het zelf.
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donkertaupe/taupe-554 lichtgrijs/grijs-820

Optimink®-dekbedovertrek 

formaat plus 50 cm instopstrook

formaat: 140x200 cm
art. nr. 500437-kleur € 169

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

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optimink®-kussensloop 

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

 
formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500431-kleur € 29,95

 - Skin-Otex-weeftechniek 
voor een huidvriendelijke stof

 - Klimawell®- en Optivezel®- 
eigenschappen voor een 
diepe, rustige slaap

 - Ideaal voor het hele jaar

 - Luxe uitstraling en een 
zijdezachte stof

 - Exclusieve en ongekende 
slaapervaring

 - Exclusief voor en door 
Optidee ontwikkeld

 - Zeer duurzaam en vormvast
 - Sneller inslapen en een  

betere nachtrust
 - Voor een perfecte hygiëne 

wasbaar op 40 °C, tevens 
geschikt voor de droger

Sneller inslapen, langer doorslapen en minder vaak wakker worden: dat zijn de drie pijlers van een goede 
nachtrust. Om deze drie pijlers te ondersteunen, hebben wij het speciale Optimink®- beddengoed ontwikkeld. 
Voor de productie gebruiken we een nieuw proces en een zeer complexe weeftechniek. Gun uw huid een 
ongelooflijk zacht gevoel en geniet van een nacht vol geborgenheid.

OPTIMINK®-BEDDENGOED 
ZIJDEZACHT
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COMFORT

OMDAT WELBEVINDEN  
GEEN TOEVAL IS

Het gevoel van thuis zijn is zo ongeveer het 
fijnste wat er bestaat. Met onze producten 

uit het Comfort-assortiment maakt u  
het thuis nog comfortabeler. 
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THUIS IS DE MOOISTE 
PLEK TER WERELD Relaxen, op adem komen, ontspannen: ook u zult dit associëren 

met uw eigen huis. Want dat is de plek waar u zich veilig voelt en 
bewust kunt genieten. Met uw gezin of gewoon alleen. 

Onze producten uit het Comfort-assortiment zijn precies voor 
dit doel gemaakt. Na een ontspannend bad, tijdens een gezellige 
filmavond, voor de open haard of op het terras als u de zon ziet 
opkomen of ondergaan: Optidee-textiel verrijkt deze momenten 
en geeft u het gevoel dat u zich volledig kunt ontspannen.

Natuurlijk moet u wel zelf zorgen voor de voorwaarden om te 
kunnen ontspannen en relaxen, voordat u uit bad stapt en  
in uw Optipluche® badjas glipt. Maar hoe kunt u dit huiselijke 
gevoel nog sterker maken? 

PERSOONLIJKHEID
Een foto die u zelf hebt gemaakt, uw 
lievelingskleur op de muur, een souvenir  
van een vakantie of aparte woonaccessoires 
dragen bij aan de sfeer waarin u zich 
prettig voelt.
 

VERLICHTING
Wij adviseren om uw verlichting en 
lampen te kiezen op basis van de functie 
van de betreffende ruimte. Warm licht in 
de woonkamer, wit licht voor de werkplek. 

LIEVELINGSPLEKJE
Richt uw eigen lievelingsplekje in. Of dit 
nu een stoel in de woonkamer is of een 
leeshoekje bij het raam: het belangrijkste is 
dat u hier kunt relaxen en uzelf kunt zijn.

WIJ GEVEN U DRIE TIPS  
OM UW THUIS TOT DE 
MOOISTE PLEK TER WERELD 
TE MAKEN: 

ONTSPANNEN
MET EEN HEERLIJK GEVOEL

HET GAAT OM U
Wellness thuis  

betekent: de tijd is van  
u alleen. Verban alles 

wat u afleidt.
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Optipluche®-woondeken 

Aan één kant dubbel geborsteld voor  
een nog zachter effect.

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

OPTIPLUCHE®-PRODUCTEN VOOR EEN  
GEVOEL VAN WELBEVINDEN
KNUSSER WORDT HET NIET

 - Uiterst comfortabel voor in huis
 - Warmteregulerend en huidvriendelijk
 - Antislipzool
 - Wasbaar tot 30 °C, kan niet in  

de droger

Klimawell®-hoofdkussen 

formaat: 40x40 cm 
vulgewicht: 200 gr.
art. nr. 500870 € 24,95

formaat: 50x50 cm
vulgewicht: 350 gr.
art. nr. 500876 € 39,95

Optipluche®-kussensloop 

formaat: 40x40 cm
met rits
art. nr. 500111-kleur € 13,95

formaat: 50x50 cm
met rits
art. nr. 500112-kleur € 19,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optipluche®-huislaarsjes

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 

grijs-800

petrol-320

taupe/natuur-877

bruin-779

donkergrijs-800

grijs-800

Hoe wonderbaarlijk zacht de dekens, kussens en pantoffels van Optipluche® ook zijn en hoe heerlijk warm  
en comfortabel ze ook zijn – u zult altijd voor een grote uitdaging staan als er meerdere mensen in uw  
huishouden wonen, omdat u elke dag opnieuw de snelste moet zijn om uw lekker zachte lievelingsproducten 
als eerste te bemachtigen.

 - 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

Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
100% Optivezel®-polyester

Meer bijpassende kussenslopen vindt u op pagina 49
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Wellness is niet alleen een peeling, stoombad of een massage, maar ook gewoon een gevoel van tevredenheid. 
En daarvoor moet alles kloppen. De badjas en pantoffels van Optipluche® vormen de basis voor momenten  
waarop u volledig tot rust kunt komen. Momenten waarop u zich afvraagt wie nou het meest tegen wie 
aankruipt. U tegen de Optipluche® of de Optipluche® tegen u. Ontdek het nu.

Optipluche®-badjas Kim

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

 - Nooit meer koude voeten of  
zweetvoeten

 - Voor dames, heren en kinderen
 - Wasbaar tot 30 °C, kan niet in  

de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optipluche®-pantoffels

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

OPTIPLUCHE®-WELLNESSTEXTIEL
ZO VOELT ONTSPANNING

 - Aangenaam knus
 -  Geborgenheid voor uw lichaam
 -  Geen warmteophoping

 -  Met sjaalkraag
 -  Wassen op 40 °C
 -  Geschikt voor in de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

grijs-800

zwart-999

grijs-800

petrol-320

zeegroen-400

Met verstelbare gordelhoogte
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Uw nieuwe dagelijkse metgezel voor een schone huid 

 - Alleen water nodig om de huid te 
reinigen en make-up of schmink  
te verwijderen

 - Beschermt de natuurlijke  
vochtbalans van de huid

 - Bijzonder mild en verzorgend
 - Geschikt voor alle huidtypes
 - Gemaakt van de fijnste Optivezel® 

met een hoog reinigend effect
 - Extra zacht en absorberend

 - Tot 1.000 keer herbruikbaar  
en wasbaar

 - Voor een perfecte hygiëne  
wasbaar op 60 °C, tevens geschikt 
voor de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

taupe-877

Afschminkdoekjes

formaat: 25x25 cm
art. nr. 600200-877 € 7,95

set 2 stuks
formaat: 25x25 cm
art. nr. 600202-877 € 15,90
bespaar € 2 € 13,90

Optipluche®-babyset

Driedelige babyvoordeelset
art. nr. 457034-400 € 65,85
bespaar € 5,95 € 59,90 

Washandje 
formaat: 16x21 cm 
art. nr. 457010-400 € 3,95

Slabbetje  
formaat: 26x34 cm 
art. nr. 457032-400 € 12,95

Badcape met capuchon
formaat: 100x100 cm 
art. nr. 457033-400 € 48,95

Afschminkwashandjes

formaat: 16x21 cm
art. nr. 600300-877 € 11,95

set 2 stuks
formaat: 16x21 cm
art. nr. 600302-877 € 23,90
bespaar € 4 € 19,90

OPTIVEZEL®-COSMETICATEXTIEL
VRIJE PORIËN, ENKEL MET WATER

OPTIPLUCHE®-BABYSET
VAN MEET AF AAN GEBORGEN

OPTIPLUCHE®-BADTEXTIEL 
ZO HERKENT U EEN GOED GEVOEL

Met een washandje, een slabbetje en een badcape met capuchon van wonderlijk zacht 
Optipluche® kan uw baby nauwelijks wachten om gewassen, verzorgd en afgedroogd  
te worden.

Optipluche®-haartulband
 

kleuren: grijs-800, petrol-320, taupe-877 
zeegroen-400 

 - 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 € 19,95

Washandje
formaat: 16x21 cm
art. nr. 457010-kleur € 3,95

Handdoek
formaat: 50x100 cm
art. nr. 457012-kleur € 17,95

Douchelaken
formaat: 75x140 cm
art. nr. 457013-kleur € 29,95

Sauna-/strandlaken
formaat: 100x200 cm
art. nr. 457017-kleur € 49,95

 - Zachte, elastische topkwaliteit en kleurvast
 - Licht in gewicht en neemt weinig plaats 

in (in de koffer én in de wasmachine) 
 - Hoge vochtopname, zeer snel droog 

(ideaal voor caravan, boot, sauna)

 - Ideaal voor mensen met allergieën  
en een probleemhuid

 - Alle badtextiel is voorzien van een royaal 
ophanglusje en mooi afgewerkte rand

 - Vuilafstotend. Neemt nauwelijks geur, 
dierenharen en zand op

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

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 88% Optivezel®-polyester, 12% polyamide

Douchen, afdrogen, huid insmeren, gezicht reinigen en verzorgen, tandenpoetsen, make-up aanbrengen en haar stylen: 
vrouwen brengen gemiddeld 38 minuten in de badkamer door. Bij vrijwel elk van deze rituelen heeft ze een handdoek 
nodig. Zou het niet geweldig zijn als die handdoek altijd goed aanvoelt? Badtextiel van Optipluche® combineert  
een aangenaam gevoel met een eersteklas absorptievermogen – van een handdoek voor het gastentoilet tot een  
sauna-/strandlaken voor uw volgende wellnessmoment. Daar kunt u op vertrouwen. Iedere minuut.

taupe-877

taupe-877

zeegroen-400

zeegroen-400

zeegroen-400

petrol-320

grijs-800
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MATERIAALMIX
De combinatie van 

Optivezel® en Optidee- 
katoen neemt vocht 

razendsnel op.

 -  Innovatieve Optivezel®-mix met  
Optidee- katoen

 -  Zachte en snelle vochtopname
 -  Laat een zijdezacht gevoel achter op de huid

 - Altijd snel weer een droge handdoek
 -  Beste materiaalkwaliteit
 -  Vocht verdampt drie keer sneller dan  

bij gewone handdoeken

OPTICOTTON®

ZO ZACHT KAN DROOG ZIJN

Wij hebben textiel van Opticotton® ontwikkeld om het vocht op uw huid snel op te nemen en u daarbij  
een zeer aangenaam gevoel te geven. Dankzij de innovatieve Optivezel®-materiaalmix verdampt dit vocht 
drie keer zo snel. Daardoor kunt u steeds genieten van een droge handdoek die altijd heerlijk aanvoelt.

Washandje 

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

Gastendoekje

formaat: 30x50 cm
art. nr. 500030-kleur € 9,95

Sauna-/strandlaken

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

Handdoek

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

Douchelaken

formaat: 75x140 cm
art. nr. 500032-kleur € 59,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 53% Optidee-katoen, 41% Optivezel®-polyester, 6% polyamide

zeegroen-400

petrol-320

grijs-800
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Optikasjmier®-doorsteeksjaal

kleur: zwart-999

formaat: 22x100 cm
art. nr. 458100-999 € 29,95

OPTIKASJMIER® – 
HET ULTIEME GEVOEL 
VAN WELBEVINDEN
LUXE VOOR ELKE DAG

Optikasjmier®-omslagdoek  

kleur: zwart-999

formaat: 65x190 cm 
art. nr. 458105-999 € 59,95

 - Door de Klimawell®-functie  
comfortabel warm

 - Ideaal 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

 - 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

Wolkenzacht draagcomfort en een sublieme uitstraling komen 
samen: textiel van Optikasjmier® zorgt voor een gevoel van 
welbevinden in uw leven. Voor de exclusieve uitstraling verven  
wij de afzonderlijke vezels en weven we ze vervolgens in elkaar –  
tot tien keer fijner dan echt kasjmier. Dit is een complexe 
procedure waardoor zowel het mat glanzende kleureffect als de 
soepele, luchtige en lichte weefselstructuur ontstaat. Voel het 
verschil. Of u nu rustig aan uw dag begint of deze ontspannen 
ten einde komt.

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optikasjmier®-woondeken  

kleuren: grijs-800, taupe/natuur-877

formaat: 150x200 cm 
art. nr. 500601-kleur € 159

Optikasjmier®-kussensloop  

kleuren: grijs-800, taupe/natuur-877

formaat: 50x50 cm
art. nr. 500201-kleur € 25,95

 - Unieke knuffelzachte ervaring  
in premium kwaliteit

 - Duurzaam en vuilafstotend
 - Anti-allergeen
 - Rondom afgewerkt met een  

‘Oxfordnaad’
 - Heerlijk royaal formaat
 - Voor een perfecte hygiëne wasbaar op 

40 °C, tevens geschikt voor de droger

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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CLEAN

ALLES SCHOON –  
MAAR DAN VEEL EENVOUDIGER

Een huis schoonmaken moet geen 
gecompliceerde taak zijn. Onze producten 

uit het Clean- assortiment maken het 
huishouden een stuk eenvoudiger. 
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Vierdelige allround huishoudset
art. nr. 150350 € 49,80
bespaar € 10 € 39,80

01    Raam-/sopdoek+* 
formaat: 30x45 cm 
kleur: blauw  
art. nr. 150302 € 11,95

02    Merlin-doek+* 
formaat: 50x50 cm 
kleur: grijs  
art. nr. 150301 € 15,95

03    Speedy 
diameter: 12 cm 
kleur: petrol 
art. nr. 150100 € 9,95

04    Allrounddoek* 
formaat: 40x40 cm 
kleur: grijsblauw 
art. nr. 150121-370 € 11,95

Tijdbesparing
 - Iedere schoonmaakklus sneller,  

schoner en met minder inspanning 
gedaan: perfect schoonmaken in  
een handomdraai!

Krachtbesparing
 - Minder wringen en uitspoelen door 

hoge vuilopname
 - Minder druk nodig en toch een  

streeploos resultaat
 - Minder 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
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 

92% Optivezel®-polyester, 8% Optivezel®-polyurethaan

Speedy (set van 2)

kleur: petrol
diameter: 12 cm
art. nr. 150102 € 19,90
bespaar € 2 € 17,90

OPTIVEZEL®-HUISHOUDHULPEN 
SCHOON KAN ZO EENVOUDIG ZIJN

OPTIVEZEL®-REINIGINGSSET 
VOOR IEDER VUIL HOEKJE

Onze huishoudhulpen van Optivezel® vergemakkelijken het huishouden aanzienlijk. Deze hebben wij zo  
ontwikkeld zodat u niet alleen eenvoudiger, maar ook effectiever met de hand kunt schoonmaken. Een beetje 
water en de juiste reinigingsdoek zijn voldoende om uw huis te laten stralen. Dit is niet alleen prettig voor u, 
maar ook voor het milieu.

Grondig, snel en milieuvriendelijk: dat waren de voorwaarden bij de samenstelling van onze geliefde  
reinigingsset. Met behulp van deze handige huishouddoeken, verkrijgbaar als voordelige sets, wordt alles  
wat u aanraakt stralend schoon.

*Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
80% Optivezel®-polyester, 20% polyamide

01

02

MET LIEFDE  
VOOR DE NATUUR
Als u geen agressieve  
schoonmaakmiddelen  

en chemicaliën gebruikt,  
beschermt u uzelf  

en het milieu.

03

04
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Power-Cleandoek

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

formaat: 35x35 cm
art. nr. 150154 € 13,95

Set van 2
art. nr. 150155 € 27,90
bespaar € 3 € 24,90

Actief-vaatdoekjes

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

formaat: 25x30 cm
art. nr. 150114 € 6,25

Set van 3
art. nr. 150140 € 18,75
bespaar € 1,80 € 16,95

Platina-brillendoekje 

Dit brillendoekje is ideaal voor het streeploos reinigen van brillen, 
horloges, smartphones, tablets, laptops, cameralenzen en sieraden. 

kleur: grijs
formaat: 20x15 cm
art. nr. 150104 € 6,95

Set van 2
art. nr. 150105 € 13,90
bespaar € 2 € 11,90

Magic-droogdoek

De fijne structuur van de Optivezel® zorgt ervoor dat deze 
Magic-droogdoek het vocht optimaal absorbeert.

formaat: 40x60 cm
art. nr. 150190 € 21,95

Platina-polijstdoek 

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

kleur: grijs
formaat: 55x55 cm
art. nr. 150106 € 16,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 80% Optivezel®-polyester, 20% polyamide

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 80% Optivezel®-polyester, 20% polyamide

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 80% Optivezel®-polyester, 20% polyamide

OPTIVEZEL®-REINIGINGSHULPEN 
ONMISBAAR IN IEDER HUISHOUDEN

De hele dag door zijn er de bekende klusjes te doen. U moet oppervlakken reinigen, glazen poetsen en handen 
afdrogen. Met onze veelzijdige Optivezel®-reinigingshulpen bieden wij voor iedere situatie de juiste oplossing.

Tweedelige Clean-Duo-set+

Samen zijn ze nog sterker dan ooit tevoren en helpen u om alle 
spiegel-, glas-, lak- en kunststofoppervlakken prachtig schoon te 
houden. Met de Clean-Duo-set+, bestaande uit de Merlin- doek+ 
en de raam-/sopdoek+, bespaart u tijd, moeite en geld.

Raam-/sopdoek+ 
kleur: blauw 
formaat: 30x45 cm 
art. nr. 150302 € 11,95

Merlin-doek+
kleur: grijs 
formaat: 50x50 cm
art. nr. 150301 € 15,95

 
Tweedelige Clean-Duo-set+ 
art. nr. 150300 € 27,90
bespaar € 4 € 23,90

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 80% Optivezel®-polyester, 20% polyamide

CLEAN-DUO-SET+
Om vuil nog  

eenvoudiger te  
verwijderen.

Afdruipmat 

Deze geoptimaliseerde en super absorberende afdruipmat is 
ideaal voor al uw afwas, met name glazen, porselein etc.

formaat: 35x50 cm
art. nr. 150117 € 24,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 92% Optivezel®-polyester, 8% Optivezel®-polyurethaan

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 80% Optivezel®-polyester, 15% polyamide, 5% koolstof
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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

Primus-vloerwisser 

Met verstelbare aluminium steel.
formaat houder: 39,5x10,5 cm
formaat steel: 80–150 cm
art. nr. 250200 € 59,95

PRIMUS-DWEILSYSTEEM 
MOEITELOOS DE VLOER REINIGEN IN STIJL

Dat een dweil meer doet dan alleen de vloer bevochtigen, bewijst ons dweilsysteem.  
Op magische wijze blijft de dweil in een hoek van 90° staan, ook als u deze loslaat.  
Het Primus-dweilsysteem blijft op u wachten zonder om te vallen. Met de verschillende 
dweilen van Optivezel® beschikt u over alle hulpmiddelen om een compleet scala aan 
vloeren te reinigen.

Borstel-dweil

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

formaat: ca. 45x15 cm
art. nr. 250353 € 28,50

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

 Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
80% Optivezel®-polyester, 20% polyamide  

 Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
 100% Optivezel®-polyester 

 Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
 60% Optivezel®-polyester, 25% polypropyleen, 15% polyamide

STANDVASTIG
Dankzij de geraffineerde 

techniek valt het  
dweilsysteem niet om 
wanneer u het loslaat.

 - Bespaar geld, tijd en kracht
 - De steel blijft rechtop staan 
 - Door de zeer vlakke onderkant van 

de Primus-voet benut u het gehele 
oppervlak van de dweil 

 - Handig en duurzaam met  
sterke magneet

 - In hoogte verstelbare telescoopsteel
 - De voet is heel plat en kan daardoor 

onder banken, kasten etc. komen

 - Steel met ophangoog
 - Voor een perfecte hygiëne wasbaar 

op 60 °C, tevens geschikt voor  
de droger
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SOCIAL SELLING

ENTHOUSIASME 
DAT ANDEREN INSPIREERT

Onze adviseurs delen onze passie om uw  
huis tot de mooiste plek ter wereld te maken.  

Laat u door hen inspireren.
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* Uw Optidee-adviseur vertelt u over de voorwaarden voor een succesvolle Opti-demo en voor het verkrijgen van de voordelen als gastvrouw!

ZIN IN UW EIGEN OPTI-DEMO?
WORD DAN NU GASTVROUW EN PROFITEER VAN VELE VOORDELEN

Wij bieden u en uw vriendinnen de kans om de producten van Optidee in een vertrouwde omgeving en 
ontspannen sfeer te ontdekken en leren kennen. En omdat thuis die sfeer het best tot uiting komt,  
komt de adviseur graag naar u toe. Natuurlijk bieden wij u ook de mogelijkheid om de Opti-demo online  
mee te maken. U nodigt uw vriendinnen uit en uw adviseur zorgt voor een fantastische Opti-demo.

 - Een waardebon t.w.v. € 20
 - Gratis producten uit de Optidee- 

catalogus ter waarde van 10% over  
de demonstratie-omzet

 - Exclusief voor u als gastvrouw:  
keuze uit bonusartikelen met  
hoge kortingen

 - Voor uw gasten een cadeautje bij  
hun bestelling

 - Een gezellige Opti-Demo waar uw  
gasten nog lang over zullen napraten!

Online of offline, ter plaatse of 
op afstand – verheug u met uw 
gasten op een geweldige tijd en de 
voordelen voor u als gastvrouw*:

Wilt u van de voordelen van een 
gastvrouw profiteren, maar hebt u te 

veel gasten of wilt u liever geen  
Opti-demo bij u thuis houden?  

Word dan online gastvrouw.  

Uw adviseur adviseert u graag.

ZET DE  
VOLGENDE STAP

WORD GASTVROUW EN GENIET MET UW VRIENDINNEN  
VAN EEN GEWELDIGE OPTI-DEMO

LAAT U  
VERWENNEN!
Als gastvrouw geniet u van 

exclusieve voordelen!
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ONDERNEMEN MET OPTIDEE?
EEN OPTIMAAL IDEE!

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  
of bijvoorbeeld via een online demonstratie. Dankzij deze persoonlijke benadering – maar ook door de  
uitleen-service en de onderscheidende beloningen voor gastvrouwen – groeit de groep enthousiaste en 
tevreden klanten snel.

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

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

 - 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

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. 

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

UITGEBREID TRAININGSPROGRAMMA

Via de trainingen van de Opti-Academy (zowel op 
locatie als online) bieden we een uitgebreid oplei-
dingsprogramma met onderwerpen als 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. 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

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!

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

OPTI-ACADEMY
ONDERNEMEN EN GROEIEN

BENT U ONDERNEMEND EN WILT U UW EIGEN WERKUREN EN VERDIENSTEN BEPALEN?
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OPTIMINK®-HOESLAKEN
ZO VOELT GEBORGENHEID

Onze hoeslakens van Optimink® zijn pure luxe en zorgen voor een gezonde nachtrust. Voor de productie ervan 
gebruiken wij een zeer complexe weeftechniek. Daardoor ontstaat een hoeslaken dat altijd zijdezacht aanvoelt.

Deze hoeslakens vindt u op pagina 23.

Uitgever: Optidee Marketing GmbH | Enschedestraße 13–15 | D-48529 Nordhorn

Alle prijzen zijn verkoopprijzen en inclusief de wettelijk voorgeschreven btw.
Voor eventuele drukfouten en kleurafwijkingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle afmetingen zjin bij benadering. Geldig vanaf september 2020.  

Reproductie in welke vorm dan ook alleen met toestemming van Optidee. Op alle foto 's is het auteursrecht van toepassing.

Alle voordelen 
van onze Optivezel® uitgelegd 

in een video:

wit-100

champagne-214

grijs-800
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Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken of een product testen? 
Neem vandaag nog contact op met uw Optidee-adviseur!


