
Ons telefoonnummer: 
NL 072 509 4771 | 
BE 03 234 3613
Ma-Vr: 8.30-17.00 uur

www.opitec.com Deze brochure is geldig tot 01.03.2017

Soft-ton Plus is een natuurlijke, zachte en gladde klei die ideaal is voor het werken met kin-
deren. Het is reukloos, direct gebruiksklaar, milieuvriendelijk en gemaakt van natuurlijke 
ingrediënten. De klei droogt aan de lucht steenhard en extreem vast, maar niet waterdicht.
Het kan aan de lucht drogen (ongeveer 2-5 dagen, afhankelijk van de dikte) maar ook in de 
oven bij ca. 100 tot 110 °C. (Klei in de oven drogen nadat het is gedroogd aan de lucht! 
Droogtijd in de oven 1 - 2 uur afhankelijk van de grootte van het voorwerp). SIO-2 PLUS® is 
geschikt voor de keramiekoven tot 1000 °C. Het beste resultaat behaalt u met de terracotta-
kleurige soft-ton. Na het drogen kan de klei verder worden bewerkt of beschilderd. 
Het is bij uitstek geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

Klei soft-ton Plus
Wit

Terracotta

503088 1000 g 4,40 3,95 1kg=
3,95

599105 5000 g  15,00 1kg=
3,00

519556 2 x 10 kg  54,95 1kg=
2,75

503077 1000 g 4,40 3,95 1kg=
3,95

500533 5000 g  15,00 1kg=
3,00

519811 2 x 10 kg  54,95 1kg=
2,75

De handleiding voor het maken van de bloemen kunt 
u terugvinden onder www.opitec.nl/kleibloemen

Gunstig geprijsd! 

vanaf 3,95 
4,40 in plaats 

van 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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Klei-toebehoren

2-delig

8-delig

20 kg 20 kg

519305 20 kg 12,40 11,15 1kg=
0,56

556604  1,75

556648 8,25 7,40

516134 ca. ø 100 mm  12,95
516156 ca. ø 150 mm  13,95
516167 ca. ø 200 mm  15,95

519291 20 kg 12,40 11,15 1kg=
0,56

Schoolklei - modelleer- en 
boetseerklei rood
Schoolklei, rood, fijne korrel, baktempera-
tuur: 1000-1150°C, kleur: bij stijgende 
oventemperatuur van lichtrood (1000°C) 
naar rood (1100°C). Klei met ca. 25% korrel 
(er is geen hoogwaardige chamotte in ver-
werkt, maar een mengsel van chamotte, 
zand en veldspaat), korrel 0-0,5 mm.  
De boetseerklei is eenvoudig te bewerken 
en te drogen.

Kleisnijdraad
Draad met houten handgrepen, voor 
eenvoudig delen van klei. Afmetingen: 
ca. 360 mm lang, per stuk

Set pottenbakkersgereedschap
Inhoud:
1 rubber schraper, 1 pottenbakkersnaald, 
1 kleisnijder, 2 modelleerspatels, 
2 mirettes, 1 spons, 8-delig

Gipsvorm - halve bol
Ideaal om te gieten! De vorm kan met 
giet- of plastische boetseerklei gevuld 
worden. Afmeting: ca. ø 100 mm, 
per stuk

Schoolklei - modelleer- en 
boetseerklei wit
Schoolklei, wit, fijne korrel, baktempera-
tuur: 1000-1150°C, kleur: bij stijgende 
oventemperatuur van wit (1000°C) naar 
wit (1100°C).  Klei met ca. 25% korrel (er 
is geen hoogwaardige chamotte in ver-
werkt, maar een mengsel van chamotte, 
zand en veldspaat), korrel 0-0,5 mm.  
De schoolklei is eenvoudig te bewerken 
en te drogen.

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
488295  - Duits boek: Töpfern - Muster, Farben & Strukturen

7,40
8,25

11,1511,15
12,4012,40

Klei snijbeugel
Stabiele uitvoering, in hoogte verstelbaar, 
afmeting: ca. 300 mm lang, 2-delig

Reservedraad voor klei snijbeugel
Afmeting: ca. 300 mm lang, set 2 stuks
Niet afgebeeld

515622  17,95

516226  5,50 1St.=
2,75

Andere producten rondom het thema klei kunt u terugvinden 
in onze hoofdcatalogus op pagina 575 - 579.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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488295  14,50 522399  6,95 516189 14,95 13,45

Duits boek: Töpfern - Muster, 
Farben & Strukturen
Lisa Leonhardt - Christophorus uitgeverij
Hardcover, 64 pagina’s, met gedetailleerde 
en geïllustreerde stap-voor-stap instructies, 
voor beginners en gevorderden, 
afmetingen: 200 x 270 mm, per stuk

Reparatie pasta voor klei
De reparatiepasta is lichtbakkend en 
wordt gebruikt voor het repareren van 
scheuren en afgebroken stukken kunnen 
weer aan elkaar geplakt worden. Na het 
gebruik van de reparatiepasta, de overtol-
lige pasta afnemen of er afschuren. 
Gerepareerde plekken voorzien van gla-
zuur en het glazuur bakken. De pasta kan 
gebakken worden tot 1350°C. 
500 g, per stuk

Versierde stokjes
Van hout, afmeting: ca. 90 - 150 mm 
lang, set 3 stuks

Klei krijgt kleur!

Legenda:

glanzend mat zijdemat

zijdeglans halfdoorzichtig geschikt voor servies neigt te lopen neigt sterk te lopen donkerder op rode 
en zwarte klei

neigt naar cracks

alleen bakken tot 
1040°C

alleen bakken tot 
1100°C

geschikt voor Raku

Schelpen turkoois glanzend, 200 ml

Transparant glanzend, 200 ml

Nachtblauw glanzend, 200 ml

Wit glanzend, 200 ml

Appelgroen glanzend, 200 ml

Kanariegeel glanzend, 200 ml

Zwart glanzend, 200 ml

Vuurrood glanzend, 200 ml

583308  7,95 100ml=
3,98 

546559  7,20 100ml=
3,60 

546836  9,85 100ml=
4,92 

546537  7,20 100ml=
3,60 

538174  8,55 100ml=
4,28 

538185  8,55 100ml=
4,28 

546906  9,85 100ml=
4,92 

546928  11,90 100ml=
5,95 

BOTZ vloeibaar glazuur

Borstelpenselen schoolset
Van elk 1 stuk in de maten:  
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, lengte ca. 20 cm,
geschikt voor het opbrengen van vloeibare 
glazuren en engoben, set 10 stuks
490191  4,40

10 stuks

Om de eigenschappen van een glazuur in één oogopslag te herkennen, zijn kleine pictogrammen ontwikkeld! 
Verwerking: 
BOTZ glazuren verkrijgbaar in 200 ml potjes - direct klaar voor gebruik. Ze zijn zeer zuinig, 200 ml komt overeen met 
ca. 350 g tot 450 g van de gemengde poeder glazuren. 
Roer het glazuur krachtig voor gebruik en breng met een harde kwast de eerste glazuurlaag op het stof- en vetvrije 
werkstuk aan. Ondanks de variërende consistenties is iedere glazuur juist ingesteld. Indien nodig kunt u een beetje 
water toevoegen.
Na het (licht) opdrogen de tweede laag aanbrengen, afhankelijk van de dikte kan een derde laag worden aangebracht. 
Het glazuur is snel vast te pakken, dus u kunt uw geglazuurde aardewerk probleemloos oppakken en naar de oven 
brengen. Laat het glazuur goed drogen voor het bakken. Ideaal zou 1 dag droogtijd zijn!

Voor alle BOTZ-glazuren geldt: ze zijn 
loodvrij en bevatten geen gevaarlijke 
stoffen. Toch moet men het volgende in 
acht nemen: Glazuren buiten bereik van 
kinderen houden. Kinderen alleen onder 
toezicht met glazuur laten werken. Was, 
na het glazuren, altijd zorgvuldig de 
handen. Tijdens het bakken de ruimte 
goed ventileren.
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538222 33,50 30,15

502786  8,95 1kg=
5,97

508760 19,95 17,95564285  14,50609570  10,50

558813  3,50 100ml=
7,00

240154 5 stuks  0,95 1St.=
0,19

240176 5 stuks  1,15 1St.=
0,23

240143 50 stuks  8,30 1St.=
0,17

240165 50 stuks  11,40 1St.=
0,23240198  6,95

561715  55,00 1St.=
1,10

558075 59,75 53,75 1kg=
2,15

603116  2,50 1qm=
7,76

555631  6,45 1L=
64,50

Speksteen scherfstukjes
Afmeting: ca. 30 x 20 mm, rijggat: ca. 
3 mm, groottes en kleur: vrijblijvend 
gesorteerd, ca. 60 - 70 stuks, ca. 1 kg

Speksteen “Ruwe stenen”
Kleine stukken, ca. 12 - 15 stuks, 
grootte en kleur: vrijblijvend gesorteerd, 
1,5 kg

Gereedschap opberg rol
Canvas, om vast te binden, afmeting: ca. 400 
x 460 mm, naturel, zonder inhoud, per stuk

Speksteen gereedschapset
Een vlak-, een spits-, twee holle beitels (groot 
en klein) en een guts, comfortabel in gebruik 
vanwege de anti-slip handgreep van kunst-
stof. Afmeting: ca. 16 cm, 5-delig

Duits boek: Speckstein gestalten
Elke Fox - Christophorus Uitgeverij
Softcover, 48 pagina’s, met handleidingen, 
afmeting: ca. 167 x 220 mm, per stuk

Speksteenlijm
Het lijmen van speksteen is met de gang-
bare lijmsoorten niet mogelijk. De meeste 
soorten hechten onvoldoende op de licht 
vettige, resp. zanderige ondergrond van 
speksteen. Daarom biedt deze speciale 
speksteenlijm de lang gezochte oplossing 
voor dit probleem. 
Het gereedschap kan met water gereinigd 
worden. 50 ml, per stuk

Schijfmagneten
Afmeting: ca. ø 15 x 3 mm

Afmetingen: ca. ø 20 x 3 mm

Magneettableau
Metaal, om op te hangen en neer te 
zetten, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 33 x 42 cm, per stuk

Speksteen amuletstenen
Afmeting: ca. 45 - 95 mm, 
rijggat: ca. 4 mm, groottes en kleur: 
vrijblijvend gesorteerd, ca. 50 stuks

Speksteen brokstukken 
assortiment
Afmetingen en kleur: vrijblijvend 
gesorteerd, 25 kg

Speksteen schuurpapierset
Inhoud:
1  vel schuurpapier korrel 80, 
1  vel schuurpapier korrel 120, 
1  vel polijstpapier korrel 320 waterproof, 
1  vel polijstpapier korrel 600 waterproof, 
1  vel polijstpapier korrel 1000 waterproof, 
Afmeting: ca. 28 x 23 cm gesorteerd. 
Set 5 vel

TALCUS® speksteen glans- en 
beschermingsolie
Zeer huidvriendelijke olie, direct met de 
vingers meerdere malen opbrengen. 
Bijzonder geschikt voor sieraden en kleine 
steentjes, 100 ml, per stuk

Speksteen

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
609570  - Duits boek: Speckstein gestalten

30,15
33,50

1 kg

1,5 kg

50 stuks

53,75
59,75

25 kg

50 ml

17,95
19,95

5 vel

100 ml

5-delig

5 stuks

50 stuks
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LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Dit product bevat een magneet
Kans op verstikkingsgevaar
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken

Waarschuwing! Dit artikel bevat magneten of magnetische onder-
delen. Magneten die in het menselijk lichaam elkaar of een meta-
len voorwerp aantrekken kunnen ernstige of dodelijke verwondin-
gen veroorzaken. Haal onmiddellijk medische hulp als magneten 
worden ingeslikt of ingeademd.
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937510 64,00 57,60 1St.=
5,76

Voordeelset Mozaïek onderzetters “Bloem”
Inhoud:
10 x houtvezel-onderzetter “bloem” 21 cm, naturel
5  x knutsellijm 80 ml, transparant
1  x glasmozaïek 10 x 10 mm, 1 kg, bonte mix
1  x voegmassa 1 kg, wit
1  x Mucki kinderverf 250 ml, wit
1  x Duitse handleiding

Groepswerk
Voordeelset

306656  5,10

Mozaïektang klein
Geschikt voor het bewerken van gegla-
zuurd mozaïek(-minis) en acryl mozaïek.
Afmeting: ca. 100 mm lang, per stuk.

Geel/roodtinten
590488

Luzy acryl mozaïek
Luzy acryl mozaïek is gemaakt van transparant kunststof. Zeer geschikt 
te gebruiken in combinatie met lichtbronnen zoals lichtkettingen, lam-
pen of kaarsen. Door het grote assortiment aan vormen kunnen ver-
schillende patronen gemaakt worden. Afmeting: ca. 6 - 30 mm, ver-
schillende vormen en afmetingen, dikte: ca. 2 mm, 100 gram, 
ca. 440 stuks, genoeg voor een oppervlak van ca. 240 x 240 mm

Paars/roodtinten
590536

Blauwtinten
590525

Groentinten
590503

Gekleurd
590514

539697  2,65 100ml=
3,31

491049 ca.ø 85 mm 0,80 0,70
491050 ca. ø 105 mm 1,05 0,95

Universele knutsellijm
Deze transparante lijm is ideaal voor 
mozaïek, maar ook geschikt voor al het 
andere knutselwerk. Ook voor niet absor-
berende oppervlakken. Bij tempex is de 
droogtijd iets langer, genoeg voor een 
oppervlak van ca. 0,8 m², 80 ml, 
per stuk

Kunststof schijf “Cirkel”
Met 2 gaatjes om op te hangen, 
ca. 2 mm dik, glashelder, per stuk

Wit, voldoende voor een oppervlak van 
ca. 400 x 400 mm.

539686
NIET weerbestendig, 

250 gram  1,70 1kg=
6,80

504906
Weerbestendig,

1000 gram  6,75 1kg=
6,75

Mozaïek voegspecie
Wit poeder met water tot een egale 
massa roeren. De mozaïekvoegen met de 
specie bedekken. Voldoende voor een 
oppervlak van ca. 200 x 200 mm

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Koord van imitatieleer (N° 305384, 305362, 
305340) en tussenringen (N° 583803) kunt 
u terugvinden op www.opitec.com

Mozaiek - raamversiering

57,60
64,00

Per pak 5,55 4,95 1kg=
49,50
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Wit
608068 2-4 mm

Magenta
608105 2-4 mm

Geel
608079 2-4 mm

Lila
608116 2-4 mm

Oranje
608080 2-4 mm

Groen
608138 2-4 mm

Rood
608091 2-4 mm

Zwart
608149 2-4 mm

Blauw
608127 2-4 mm

Acryl Matt Marker
Matte, permanente en dekkende acrylverf op waterbasis. De marker is waterbestendig 
en geschikt voor het beschilderen van hout, karton, kunststof, klei etc. 
Lijnbreedte: 2 - 4 mm, per stuk
Per kleur  2,95

Citroengeel
445772

Magenta
446055

Violet
446192

Lichtgroen
446103

Bruin
446206

Wit
445451

Geel
445783

Vermiljoen
445990

Oranje
445945

Scharlakenrood
446000

Roze
445978

Cyaan
446136

Ultramarijn
446169

Smaragdgroen
446125

Zwart
446217

OPITEC schoolplakkaatverf
Gekleurde tempera verf op waterbasis. Met water verdunbaar 
max. 1:1 en onderling te mengen.
Hecht goed op papier, karton, hout en terracotta. Minder 
geschikt voor stof, glas, metaal en kunststof. Uitwasbaar uit de 
meeste textielsoorten. De wasvoorschriften van het textiel in 
acht nemen. De verf voldoet aan de  EU richtlijn EN71. Niet 
weerbestendig en niet watervast.
1000 ml Per kleur 3,95 3,55

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

Voordeelset Opitec schoolplakkaatverf
8 x 1000 ml in de kleuren: wit, citroengeel, oranje, scharlakenrood, cyaan, smaragdgroen, 
bruin, zwart
447899 29,95 26,95 1L=

3,37

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen 
worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

505821 12,50 11,25 1kg=
5,63

Voordeelset gipsband
Inhoud: ca. 2 kg gipsband, ca. 3,6 m²,
vrijblijvend gesorteerd.

Gipsband
De bandages zijn verrijkt met hoogwaar-
dig gips en zijn zeer geschikt voor mas-
kers, collages en modellen. U knipt ver-
schillende stroken qua lengte en dompelt 
deze in water. Het natte weefsel wordt in 
de gewenste vorm gebracht. Voor het vor-
men van gezichten, het gezicht vooraf 
met vaseline insmeren, ogen, mond en 
neus vrijlaten. Na enkele minuten is het 
gips uitgehard. Het volbrachte werk kan 
nu beschilderd worden en met vernis 
worden afgewerkt.

5 stuks

503494 ca. 3 m x 6 cm  1,85 1m=
0,62

503011 ca. 2 m x 10 cm  2,05 1m=
1,02

503472 ca. 3 m x 15 cm  3,05 1m=
1,02

503863 ca. 3 m x 6 cm  8,00 1m=
0,53

547097 ø 7 cm  0,45
547566 ø 8 cm  0,50
547101 ø 10 cm  0,60
510314 ø 12 cm  0,80

Piepschuim bol
Per stuk

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Saté prikker in piepschuim bol ste-
ken, gipsband in water dompelen 
en over bol leggen, aandrukken, 
laten uitharden en beschilderen.

26,95
29,95

8-delig

elk 3,55
3,95

12,50

Setprijs
11,25

Onze tip!

Grappige gezichten!
Modelleren met gips!
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

3,60
4,00

10 stuks

12 stuks

Setprijs
12,95

 Partyfoto accessoire set
Inhoud: 25 voorgestanste en gekleurde motieven van karton, incl. 25 houten 
stokjes en 34 plakkers,  per set

Papieren masker - klein
Materiaal: chromokarton 280 g/m²,
afmetingen: ca. 155 x 55 mm, wit, 
pak 10 stuks

Papieren masker - groot
Materiaal: chromokarton 280 g/m²,
afmetingen: ca. 230 x 85 mm, wit, 
pak 10 stuks

De waarschuwing heeft betrekking op Art.
N° 594817,594792,544971,495984.

Papieren masker - groot
Met elastiek koord, zonder decoratie,
afmeting: ca. 150 x 215 mm, wit, 12 stuks

594840 9,95 8,95

Papieren dierenmaskers
Voorzijde voorgetekend om eenvoudig te 
beschilderen. Achterzijde wit om zelf 
vorm te geven. Inclusief elastiek koord.
Afmetingen: ca. 160 tot 340 mm, 
set 6 stuks
544971  5,00 1St.=

0,83

Papieren kronen
3 verschillende papieren kronen van elk 2 
stuks, geschikt voor een hoofdomvang van 
49 tot 56 cm, voorkant is voorgetekend om 
eenvoudig te decoreren.
Afmetingen: ca. 58,5 x 11,5 cm, set 6 stuks
471919 4,90 4,40 1St.=

0,73

Papieren dierenmaskers
Van elk diermotief 2 stuks: koe, muis, kat, 
varken en konijn.
Om zelf te beschilderen of te versieren. 
Inclusief elastiek koord. Afmetingen ca. 
85 tot 225 mm, wit karton, set 10 stuks.
495984  4,50 1St.=

0,45

437504  2,40 1St.=
0,24437515 4,00 3,60 1St.=

0,36554646 17,90 16,10 1St.=
1,34

6-delig

6-delig

6-delig

84-delig

10 stuks

10 stuks

6-delig

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat een touw/snoer

Kans op verstrikkingsgevaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Verstikkingsgevaar vanwege zakjes

De waarschuwing heeft betrekking op Art.N°437515,437504.

Kindermaskers ’Alien’
Met verstelbare neus voor een beter 
draagcomfort en 3D werking! De voorkant 
is voorgetekend en kan meteen ingekleurd 
worden. De achterkant is wit zodat de 
kinderen het naar eigen inzicht kunnen 
inkleuren/versieren. Incl. elastiek, de 
maskers zijn van karton.
Afmeting: ca. 190 - 240 mm, set 6 stuks
594817  4,95 1St.=

0,83

Kindermaskers ’Monster’
Met verstelbare neus voor een beter 
draagcomfort en 3D werking! De voorkant 
is voorgetekend en kan meteen ingekleurd 
worden. De achterkant is wit zodat de 
kinderen het naar eigen inzicht kunnen 
inkleuren/versieren. Incl. elastiek, de 
maskers zijn van karton.
Afmeting: ca. 175 - 240 mm, set 6 stuks
594792  4,95 1St.=

0,83

470588  12,95
902108 Pak 15 stuks  1,25

484578 Per stuk  1,55

937749 Pak 500 stuks  12,50

484567 Pak 12 stuks 15,45 13,90 1St.=
1,16

Sieraadstenen set “Bont”
In verschillende vormen en formaten, 
bonte kleuren, met patroon, in transpa-
rante kunststof box, set ca. 1000 stuks

Marabu veren
Kleurig gesorteerd, ca. 8 - 10 cm

Papieren waaier
Afmetingen: ca. 255 x 30 x 20 mm, 
geopend: ca. 430 x 255 mm, naturel/ wit

16,10 
17,90

Gunstig geprijsd! 

1000-delig

500-delig

15-delig
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720926 ca. 150 x 40 x 20 mm  1,10 1m=
2,20

701618 ca. 500 x 40 x 20 mm  1,95 1m=
3,90

422239 4,65 4,20 1St.=
0,04

597077 8,95 8,05

535383  7,50 1St.=
0,75

611018  18,95

411135 92,65 83,40 1qm=
1,19

Houten lijst met 2 gleuven
Geschikt voor elk kaartspel. Leuk voor 
Memory Cards, onderzetters, naambadges, 
ansichtkaarten, en nog veel meer. Gleuven 
ongeveer 3 mm, naturel, zonder versiering, 
per stuk

Bierviltjes
Zonder decoratie, afmeting: ca. 93 x 93 mm, 
ca. 1,5 mm dik, vierkant, pak 100 stuks

Stempelset ’dieren gezichten’
12 motiefstempels, afmeting: 12 kleine stempels ca. 20 x 20 mm, 
1 stempelkussen: ca. 40 x 40 mm, zwart, set 13 stuks

Stempelkussen set - Basic
Stempel grootte ca. 3 x 3 cm, sneldrogende  pigment-stempelkussentjes, 
verschillende kleuren, set 10 stuks

Houten stempelset ’Was ist Zeit’
30 Verschillende motieven, afmeting motief: ca. 10 - 75 mm, stempel: ca. 15 - 80 mm, 
ca. 25 mm hoog,
30-delig. LET OP DUITSE TEKST!

Fotokarton (Engels karton)
300 g/m², zuurvrij, 20-kleurig gesorteerd, afmetingen: 50 x 70 cm, 200 vel

4,20

8,05

4,65

8,95

100 stuks

13-delig

30-delig

10 stuks

Gunstig geprijsd! 
83,40 

92,65 
Gunstig geprijsd! 

200 vel

300 g/m²

Hoeveel dagen heef t een jaar?

Hoelang duurt een week?

Hoeveel uren zit ten in een dag?

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar

LET OP! Alleen geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar
Lees voor gebruik de handleiding en volg de instructies op

Spelenderwijs de tijd ontdekken
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Bloemenkunst op de vensterbank

340094  4,50

Zijsnijtang
Verchroomd, gepolijst, handgreep geïsoleerd.
Afmeting 165 mm lang, per stuk

334064  2,95

Set fretboren
Fretboren van ø 2, 3, 4, 5 mm, set 4 stuks

200251 ca. ø 1,2 mm x 500 mm  1,00 1St.=
0,05

418779 Geeltinten  3,25 1qm=
0,93

419203 Groentinten  3,25 1qm=
0,93

419166 Blauwtinten  3,25 1qm=
0,93

Bloemdraad
Groen, 20 stuks

Zijdepapier - Set
20 g/m², diverse kleuren, niet watervast, 
kan afgeven, afmetingen: ca. 50 x 70 cm, 
10 vellen

722445  4,95 1kg=
41,95

Waskralen, ster
Afmetingen: ca. 4 - 8 mm, 
boring ca. 1 - 2 mm, wit, ca. 118 g

303739  2,50 1St.=
0,03

Lijmdots
Geschikt voor knutselwerk, zoals kaarten 
maken, scrapbooking, kaarsen maken, 
enz., gemakkelijk te verwijderen, afme-
ting: ca. ø 8 mm, transparant, 80 lijmdots

301149 120 gram  4,55 1kg=
37,92

301150 225 gram  6,75 1kg=
30,00

301161 550 gram  11,95 1kg=
21,73

Ponal® Express 
houtlijm
Zonder oplosmiddel en 
geurloos.
De houtlijm met snelle 
kracht, hecht al na 
5 minuten en kan dan 
belast worden, per stuk

Dikte x 
breedte

Standaardmaat
250 mm lang
prijs per stuk

Standaardmaat
500 mm lang
Prijs per stuk

Standaardmaat
750 mm lang
prijs per stuk

Standaardmaat
1000 mm lang

prijs per stuk

20 x 20 mm 610805  0,37 1m=
1,48 629715  0,69 1m=

1,38 610791  1,15 1m=
1,53 610780  1,49 1m=

1,49 

25 x 25 mm 610067  0,52 1m=
2,08 630212  0,99 1m=

1,98 610056  1,55 1m=
2,07 610045  2,05 1m=

2,05 

30 x 30 mm 610218  0,72 1m=
2,88 630717  1,39 1m=

2,78 610207  2,15 1m=
2,87 610193  2,85 1m=

2,85 

40 x 40 mm 610090  1,02 1m=
4,08 631217  1,99 1m=

3,98 610089  3,09 1m=
4,12 610078  4,10 1m=

4,10 

De handleiding vindt u terug op 
www.opitec.nl/bloemenkunst

Houten balkjes

Zijdepapier

418850 Roodtinten  3,25 1qm=
0,93

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

4-delig

20 stuks

Set 80 stuks

118 g

418713  14,95 1qm=
0,33

Zijdepapier set
20 g/m², diverse kleuren, niet watervast, 
kan afgeven, afmetingen: ca. 50 x 70 cm, 
130 vel

10 vel
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Mooie aanbiedingen!

Creall® mini vingerverf set
Uitwasbare vingerverf, 6 x 500 ml in de kleuren geel, rood, oranje, lila, blauw en groen, in 
opvallende felle kleuren voor de eerste kleurbeleving van de allerjongste(2+). De kleuren 
voldoen aan de EG richtlijnen EN71. Uitwasbaar uit de meeste textielsoorten bij 40°C. 
Deksel is mengkom. Gemakkelijk met water en zeep van de huid te verwijderen. Set 6 stuks

Houten knoopbloemen
Van multiplex, met opdruk als hulp voor gebruik van de juiste knooptechniek, geschikt voor 
garen en leren banden, afmeting: ca. ø 80 mm, ca. 7 mm dik, pak 10 stuks

De houten knoopbloem 
wordt zonder garen en 

leren koord geleverd. Aub 
deze apart bestellen.

Borduurgaren
100% katoen, 26 verschillende kleuren, 52 strengen van elk 8 meter, set 52 stuks

446826 32,00 28,80 1L=
9,60

606882 29,95 26,95 1St.=
2,69 576952 10,95 9,85 1m=

0,02

26,95
29,95

10 stuks

9,85

8,10

10,95

9,00

Set 52 stuks

40 vel

4-delig

6-delig

4-delig

608231 14,95 13,45 100ml=
2,24

422251 9,00 8,10 1qm=
4,96

427138 22,35 20,00 1L=
20,00

MUCKI® vingerverf set - voor stof
In de 4 kleuren van elk 150 ml: geel, pink, 
blauw en groen. Set 4 stuks
Sterke kleur en goed dekkende verf op 
waterbasis, voor kinderen vanaf 2 jaar. 
Crèmige-pasteuze consistentie voor een 
optimaal gebruik met de vingers en han-
den. Natuurlijk ook geschikt voor een pen-
seel, spons of spatel. Bevat bitterstoffen - 
deze beschermen tegen onbedoelde con-
sumptie, de verf is dermatologisch getest. 
Geschikt voor lichtgekleurde en donker 
gekleurde textiel. Het textiel dient eerst 
gewassen te zijn, voordat het kan worden 
beschilderd

Borduurkarton - met motief
Van 300 g/m² karton, 8 motieven, wit, 
afmeting: ca. 170 x 240 mm, 40 vel

Glossy acrylverf set
4 kleuren, elk 250 ml, in geel, rood, blauw 
en  wit. Geschikt voor canvas, papier, hout, 
glas, metaal, kunststof, gips etc. De kleuren 
zijn onderling te mengen, sneldrogend, 
waterverdunbaar, glanzend en na ca. 
30 minuten watervast, set 4 stuks

13,45 20,00

28,80

14,95 22,35

32,00

Kinderen jonger dan 3 jaar alleen onder toezicht 
van volwassenen laten spelen
Verpakking en waarschuwingsetiket bewaren tot 
bewerking is voltooid

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar

Kinderen jonger dan 3 jaar alleen onder toezicht 
van volwassenen laten spelen
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Houten kralen
Levering in een praktische kunststof bewaardoos. Kralen in verschillende vormen, 
kleuren en groottes, afmeting: ca. 10 - 30 mm, 2,5 kg

COLORplus boetseerklei
Natuurlijke aan de luchtdrogende boetseerklei met kleurpigmenten. Eenvoudig te boetseren 
en reukloos. Na volledige uitharding is bewerking en schilderen mogelijk. 12 x 75 g in de 
kleuren wit, geel, roze, rood, oranje, zwart, lichtgroen, donkergroen, lichtblauw,  
donkerblauw, bruin en lila, 900 g, 12 stuks

Kneedzeep set
Van de korreltjes zeep - boetseer zeepklei maken. Dit kan ingekleurd worden met de 
inbegrepen zeepkleur en met de vormen uitgestoken worden. Een goed alternatief voor 
het gieten! 
Inhoud: 3 zeepkleuren, 1 uitsteekvorm ‘Vis’, 500 g zeepkorreltjes, 5-delig

PlayMais® EDULINE Large
Bevat meer dan 6300 PlayMais stukjes, gemaakt van maïs en gekleurd met voedingskleur-
stoffen. Met handleiding, 4 doekjes om te bevochtigen, 4 knutselmesjes, een educatief 
instructieboek (50 pagina’s met voorbeelden, verschillende foto voorbeelden en voorbeel-
den om vrij in te vullen. Deze pagina’s zijn gemakkkelijk te kopiëren). Een doos vol creativi-
teit, met meer dan 60 uur speelplezier.
Voor kinderen vanaf 3 jaar.

Starterset - kunststof kralen
Levering in een praktische kunststof bewaardoos.
Inhoud: 12.000 kralen in verschillende vormen, kleuren en groottes, 2x elastiek in zwart en 
wit, ca. ø 1 mm x 50 m, 1 nylonkoord transparant, ca. ø 0,6 mm x 25 m, per set

510541 74,95 67,45 1kg=
26,98

517750 14,25 12,80 1kg=
14,22 464208 18,65 16,80

588065 43,90 39,50

510563 89,95 80,95

67,45

16,80

39,50

80,95
74,95

18,65

43,90

89,95

2,5 kg Set 12000 stuks

8,90 20,80

4,70

12,80

9,90 23,10

5,25

14,25

5000 stuks 20.000 stuks

500 vel

Set 12 stuks 5-delig

580805 23,10 20,80

576826 9,90 8,90

400707 5,25 4,70 1qm=
0,15

Strijkkralen
Van kunststof, standaard kleuren,
afmeting: ca. ø 5 x 5 mm, 20.000 stuks

Knutselhoutjes
Kleurig gesorteerd, in luciferformaat, afme-
ting: ca. 42 x 2 x 2 mm, pak 5000 stuks

Kopieerpapier
80 g/m², A4, 500 vel

LET OP! Niet geschikt voor 
kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar

LET OP! Niet geschikt voor kin-
deren jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar
Verpakking en waarschuwingsetiket bewaren tot be-
werking is voltooid

LET OP! Niet geschikt voor kin-
deren jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Dit product bevat een touw/
snoer
Kans op verstrikkingsgevaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Etiket alstublieft bewaren! Niet bestemd voor menselijke con-
sumptie.
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Voordeelpakketten!

Acryl-plexiglas/polystyreenresten
Resten in de afmeting van ca. 200 - 400 mm, 
diktes en kleuren vrijblijvend gesorteerd
Pak ca. 5 kg

Houten platen voordeelpak
Platen van houtvezel, afmeting: ca. 21 x 30 cm, ca. 3 mm 
dik, pak 25 stuks

Voordeelset berkenhout
Inhoud: ca. 1 m²:
1 stuk  600 x 300 x 4 mm
2 stuks 300 x 210 x 4 mm
1 stuk  600 x 300 x 6 mm
2 stuks 300 x 210 x 6 mm
1 stuk  600 x 300 x 8 mm
2 stuks 300 x 210 x 8 mm

876029 52,50 47,25 1kg=
9,45 722375 12,50 11,25 1qm=

7,14 701755 16,50 14,85 1qm=
14,85

Beuken rondhout 
2e keus assortiment
Beuken rondhout: diameter van 3 - 20 mm,
lengtes ca. 500 mm, ook kortere lengtes bijgevoegd, 
vrijblijvend gesorteerd, ca. 2,5 kg, ca. 200 stuks.

Voordeelpakket grenen latten,
plankjes en rondhout
Inhoud: van elk 3 stuks
- grenen latten 15 x 40 x 500 mm
- grenen latten 15 x 40 x 350 mm
- grenen latten 20 x 30 x 500 mm
- grenen latten 20 x 30 x 350 mm
- grenen latten 10 x 10 x 500 mm
- grenen latten 15 x 15 x 500 mm
- grenen gelaagd hout 15 x 150 x 400 mm
- grenen rondhout ø 15  x 500 mm
materiaal totaal ca. 3,4 kg.

Balsahout 
2e keus assortiment
Balsaplankjes, balsalatten, in verschillende diktes en 
diameters, vrijblijvend gesorteerd.
Lengte ca. 500 mm, ook kortere lengtes bijgevoegd.
Materiaal ca. 0,7 kg (= ca. 120 stuks).

680044 16,50 14,85 1kg=
5,94 628235 21,50 19,35 1kg=

5,69 697010 14,95 13,45 1kg=
19,21

Saté prikkers bamboe
Enkelzijdig een scherp uiteinde, afmeting: ca. 
ø 3 x 250 mm lang, pak 100 stuks

Assortiment schuurpapier
Geschikt voor hout en verf.
Assortiment: 10 vel korrel 40, 20 vel korrel 100, 
10 vel korrel 150, 10 vel korrel 180, afmetingen: 
ca. 280 x 230 mm, 50 vel

Handschuurkurk
Geperste kurk, afmetingen ca. 125 x 60 x 35 mm. Per stuk

608552 1,50 1,35 1St.=
0,01 603013 6,50 5,85 1qm=

1,82 665012 1,00 0,90

Houten schijfjes knutsel voordeelset
Assortiment van houten schijven, incl. knutselhandleiding 
en houtlijm, afmeting: ca. 15 - 50 mm, naturel, ca. 2 kg.

Houten rechthoeken
Naturel, zonder decoratie, vrijblijvend gesorteerd, 
afmeting: ca. 30 - 50 mm, dikte 4 mm, 35 stuks

Houtblokken assortiment
2e keus, grenen houtblokjes, 4 zijden gezaagd, 2 zijden 
geschaafd,(geringe maatafwijking is mogelijk). Inhoud: 
ca. 70 stuks 15 - 50 mm, en ca. 10 stuks  20 - 30 mm, 
inhoud ca. 1000g = ca. 80 blokjes

600129 39,50 35,55 1kg=
17,77 564816 2,95 2,70 1St.=

0,08 679019 5,75 5,15

14,85

47,25

35,55

1,35

19,35

11,25

2,70

5,85

13,45

14,85

5,15

0,90

16,50

52,50

39,50

1,50

21,50

12,50

2,95

6,50

14,95

16,50

5,75

1,00

200 stuks

5 kg

2 kg

100 stuks

25 stuks 9-delig

50 vel

120 stuks

Set 80 stuks

24 stuks

35 stuks
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Gereedschap

OPITEC Houten winkelhaak
Meet 90°, winkelhaak uit beuken met aanslag. 
Afmeting: ca. 250 mm x 150 mm, per stuk

Set werkplaatsvijlen 5-delig
Set vijlen halfzoet 2 met 2-componenten handvat voor 
een optimale grip en perfecte krachtsoverdracht. Van elk 
1 stuk: vlakstomp, driekant, vierkant, halfrond en rond. 
Set 5 stuks

HSS-G spiraalborenset
Set spiraalboren DIN 338 in de nieuwe PVC Mambobox. 
De stapelbare en breukvaste mambobox is uitgerust met 
de boren 1-10 mm, in stappen van 0,5 mm. De geslepen 
spiraalboren van  HSS-G zijn gemaakt van gehard massief 
materiaal. De versterkte kern zorgt voor een hogere  
sterkte en een lange levensduur. 19-delige set

309388 9,95 8,95 315255 22,95 20,65 304001 19,75 17,75

Afbreekmes 18 mm
Met 3 afbreekmesjes, zware robuuste uitvoering met 
ergonomische gevormde tweecomponenten handgreep, 
mesjes van metaal met auto/lock. In de handgreep zit 
een magazijn voor mesjes. Per stuk

Kinderschaar
Ronde punt, roestvrij staal, met soft-grip, 
afmeting: ca. 13 cm lang, per stuk

PUK® Metaalzaagbeugel
Puk metaalzaag met houten handvat, stevige uitvoering,
Incl. PUK-bimetaal zaagblad 24 tanden per inch, zaagblad 
lengte 300 mm, per stuk

301372 4,95 4,45
307021 Linkshandig 1,50 1,35
307043 Rechtshandig 1,50 1,35 302386 8,25 7,40

Pégas® Skip Progressive - figuurzaagblaadjes
De speciale rangschikking van de tanden is speciaal  
ontwikkeld voor scholen en jonge gebruikers. Uitermate 
geschikt voor het met de hand zagen van kunststof, 
zacht- en hardhout.

Pégas® Regular Progressive - figuurzaagblaadjes
De speciale progressieve rangschikking van de tanden is 
speciaal ontworpen voor studenten en jonge gebruikers. 
Geschikt voor kunststoffen, zacht en hard hout en ijzer  
en non-ferro metalen.

Snijmat
Universele ondergrond, ideaal voor het snijden 
van rubber en vele andere materialen.
Met cm verdeling, per stuk

303108 Gr. 5 middel (17 tanden /25 mm) 16,95 15,25 1St.=
0,11 303474 Gr. 5, middel (12 tanden/25 mm) 24,95 22,50 1St.=

0,16 375051 ca. 600 x 900 mm 15,75 14,15 1qm=
26,20

303094 Gr. 2 fijn (20 tanden /25 mm) 16,95 15,25 1St.=
0,11 303430 Gr. 2, fijn (15 tanden/25 mm) 24,95 22,50 1St.=

0,16 375040 ca. 450 x 600 mm 8,25 7,40 1qm=
27,41

303050 Gr. 5 middel (17 tanden /25 mm) 2,20 2,00 1St.=
0,17 303429 Gr. 5, middel (12 tanden/25 mm) 2,95 2,70 1St.=

0,23
375039 ca. 300 x 450 mm 4,75 4,25 1qm=

31,48

302984 Gr. 2 fijn (20 tanden /25 mm) 2,20 2,00 1St.=
0,17 303418 Gr. 2, fijn (15 tanden/25 mm) 2,95 2,70 1St.=

0,23
375028 ca. 220 x 300 mm 3,25 2,90 1qm=

43,94

Digitale Multimeter
De multimeter met LCD-scherm met een 7-segment dis-
play, 3 1/2 digits beschikt over de belangrijkste meetei-
genschappen zoals DC-spanning 200 mV, 2000 mV, 20 V, 
200 V, 600 V, Wisselspanning 200 V, 600 V,
Gelijkstroom 200 µA, 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A,
Weerstand 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 Ohm, 200 KOhm, 
2000 KOhm, diodetest, transistortest (hFE) via adapter, 
bedrijfstemperatuur 10°~40°C / 0~75%, relative lucht-
vochtigheid. Levering incl. batterijen, meetsnoeren,  
adapter voor hFE meting en duitstalige instructies.
Afmeting: ca. 126 x 70 x 24 mm

Lijmklem
ABS kunststof, beweeglijke spanbek, hoge veerkracht.
Spanbereik: ca. 60 mm,
totale lengte: ca. 150 mm, per stuk

Mini-Tool onderdelenset
Boor-, frees-, slijp-, polijst- en snijd accessoires voor minia-
tuur boor-en slijpmachines, incl. diamantslijper, hardme-
talen freeskop en spantangen, schachtlengte tot 3,2 mm, 
150-delig

209448 12,50 11,25 304595 1,65 1,50 315406 22,95 20,65

4,45

8,95

11,25

20,65

1,50

7,40

17,75

20,65

4,95

9,95

12,50

22,95

1,65

8,25

19,75

22,95

5-delig 19-delig

150-delig

elk 1,35
1,50

vanaf 2,00 vanaf 2,70 vanaf 2,90
2,20 2,95 3,25

12 stuks 12 stuks

144 stuks 144 stuks
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Solar-set met windmolen-propellers
Inhoud:
10 zonnecellen (0,5V/250mA) met schroefaansluiting, 
afmetingen: ca. 32 x 62 mm
10 solar motoren RF 300 met ca. 150 mm aansluitdraad, 
Diameter ca. 25 mm, asdiameter ca. 2 mm
10 windmolen-propellers, 2mm-as, ca. ø 210 mm
10 veerstaalklemmen ø 23-28 mm

Solar-set met propeller
Inhoud:
20 zonnecellen  (0,5V/250mA) met schroefaansluiting, 
Afmetingen: ca. 32 x 62 mm
20 solar motoren RF 300 met ca. 150 mm aansluitdraad, 
Diameter ca. 25 mm, asdiameter. 2 mm
20 propellers, as 2 mm, ca. ø 115 mm

117259  55,50116105 96,95 87,25

Motor set
Inhoud: 10 elektromotor, 10 batterijhouder met snoertjes, 1 rol plakband

Elektroset II laag voltage met LED’s
Materiaal voor 10 eenvoudige stroomkringen:
10 drukschakelaars
2 schakeldraad 10 m (1x rood, 1x zwart),
10 batterijhouders 1x mignon met kabel,
van elke kleur laag voltage LED’s: wit, rood, geel, groen, blauw,
2 strips kroonstenen,
36-delig

209666  16,80210647  19,95

Elektromotor set met propellers en drukschakelaars
Inhoud: 
10 elektromotoren
10 batterijhouders met draden
10 propellers
10 drukschakelaars
1 schakeldraad, 10 m, rood 
1 schakeldraad, 10 m, zwart

Elektro-voordeelset
Materiaalverpakking voor 10 eenvoudige stroomkringen:
- 10 batterijen 4,5 V
- 20 fittingen E10
- 20 lampjes rood + transparant
- 10 drukschakelaars
-  2 stukken schakeldraad 10 meter

210658  22,50202837 26,50 23,85

Voordeelpakketten!

23,85

87,25

26,50

96,95

OPITEC 
voordeelsets,
altijd gunstig 
geprijsd!

OPITEC voordeelsets,
altijd gunstig
geprijsd!

OPITEC voordeelsets,
altijd gunstig
geprijsd!

OPITEC voordeelsets,
altijd gunstig
geprijsd!
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Elektronische schakelingen

8-kanaals looplicht op printplaat
Na het aansluiten van de batterij knipperen de acht 
cirkelvormig gerangschikte lichtdiodes opeenvolgend. 
Dit proces wordt continu herhaald. Voorkomende 
werkzaamheden: solderen en monteren.
Afmeting: ca. 50 x 40 x 15 mm
Excl. batterij 4,5 V, per stuk

LED verkeerslicht op printplaat
Deze schakeling is een realistisch nagemaakte besturing 
van een verkeerslicht met lang op rood- resp. groen fase 
en kort op geel resp. geel-rood fase. Heel geschikt voor de 
modelbouw.
 Voorkomende werkzaamheden: solderen en monteren. 
Afmeting: ca. 50 x 40 x 15 mm
Excl. batterij 4,5 V

Montageset voor elektronica-bouwpakketten
Inhoud:
1 multiplex plaat 115 x 165 x 8 mm
2 krokodilklemmen, ca. 25 punaises.

110198 4,50 4,05 110202 3,80 3,40 103661 1,30 1,15

17 basisexperimenten elektronica
17 experimenten kunnen binnen enkele seconden wor-
den afgebroken en weer opgezet. Dit bouwpakket heeft 
het voordeel dat alle onderdelen op een kroonsteenstrip 
worden gemonteerd. Dit resulteert in een stevig model 
wat makkelijk gewijzigd kan worden en waarvan de wer-
king zeker is.
De uitvoerig beschreven experimenten zijn heel geschikt 
als start in de elektronica. In het ca. 30-delige bouwpak-
ket is een 21 pagina’s tellende lesbrief inbegrepen. Wordt 
geleverd zonder grondplaat,punaises en 4.5 volt batterij, 
per stuk

Lichtdiode - weerstand - diode - transistor - 
condensator
Complete set met goed te begrijpen begeleidend
materiaal.
Inhoud:
Duitstalige aanwijzingen voor de opbouw van de experi-
menten
Duitstalige uitleg van de elektronische onderdelen
experimenten en schakelingen voor praktische toepassin-
gen: polariteittester, doorstroomtester, alarminstallatie, 
vochtmelder, sensorknop, mini-lichtorgel, toevalsgenerator, 
flip-flop, tijdschakelaar en knipperlicht. Excl. 4,5 V platte 
batterij, incl. bewaardoos, per stuk

Lichtschakelaar
Door een fotoweerstand te verduisteren, c.q. te verlichten, 
wordt een lampje ingeschakeld.
Wordt geleverd zonder grondplaat, punaises en 4.5 volt 
batterij, per stuk

110017 5,95 5,40 110626 3,95 3,55 110039 1,35 1,20

Mini Kit - schud dobbelsteen MK 150
De schud-dobbelsteen heeft geen schakelaar of aanstu-
ring. Alleen schudden, dan knipperen de lampjes, komen 
langzaam tot stilstand en tonen dan het aantal ogen. 
Microprocessor gestuurd (Auto-Power-Off). Wordt gele-
verd zonder 3 V knoopcel. Voorkomende werkzaamheden: 
solderen en monteren. Afmeting: ca. 36 x 36 x 32 mm, 
per stuk

Mini Kit - stemvervormer MK 171
De stemvervormer zet een stem om in een robotstem 
met vibrato-effect. De ‘pitch’-knop laat de stem hoger of 
lager klinken. Een ingebouwde microfoon en versterker 
met volumeregeling, je hebt alleen nog maar een box 
nodig. Levering zonder 9V blokbatterij. 
Voorkomende werkzaamheden: solderen en monteren. 
Afmeting: ca. 77 x 46 mm, per stuk

Mini Kit - knipperende LED’s MK 102
Een leerzaam elektronica bouwpakket voor verschillende 
toepassingen (b.v. in modelbouw). Regelbare knipper-
snelheid middels 2 potentiometers. Voorkomende werk-
zaamheden: solderen en monteren. Afmeting: ca. 33 x 
32 x 15 mm, per stuk

116840  12,95 116839  12,95 116909  5,25

4,05

5,40

3,40

3,55

1,15

1,20

4,50

5,95

3,80

3,95

1,30

1,35

Incl. bewaardoos Incl. bewaardoos

Zonder grondplaat en punaises!

n o b d

n o b d n o b d
12+ 12+2 2

n o b

n o d

n o b
12+

12+

12+8

1-2

2 12+ 2
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Nieuwe bouwpakketten

n o a c k l p q r

n o a c i k l p q r n o c i j k p q r

11+

12+ 10+

3-4

4-6 2-4

Kleurpotloden houder
Met dit bouwpakket kan een functionele kleurpotloden houder worden gemaakt. Een leuke 
toevoeging aan onze nuttige artikelen voor op het bureau. Geschikt als boor-oefening.
Ontwerpvrijheid door het veranderen van de plaatsing van de gaten.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, lijmen
Afmeting: ca. 110 x 110 x 120 mm

Houten handschuurblok
Dit werkstuk vergemakkelijkt het gebruik van schuurpapier. Het geavanceerde ontwerp 
maakt het wisselen van schuurpapier snel en gemakkelijk.  Schuuroppervlak: ca. 60 x 
200 mm. Bestel er gelijk het passende schuurpapier met verschillende korrel bij. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, lijmen, monteren,  
afmeting: ca. 60 x 200 x 100 mm

Schuurblok
Met dit bouwpakket wordt een handig schuurblok gemaakt met een slimme 
spaninrichting voor het snel verwisselen van het schuurpapier.
Schuuroppervlak: ca. 25 x 75 mm voor fijne schuurwerkzaamheden. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen en lijmen,  
afmeting: ca. 25 x 75 x 30 mm
Vergeet niet het passende schuurpapier erbij te bestellen.

117411 Per stuk  2,25
vanaf 10 stuks 2,14

117329 Per stuk  3,90
vanaf 10 stuks 3,70

567951 Per stuk  1,50
vanaf 10 stuks 1,42

Schuurlinnen
Voor het schuren van metaal en hout.
Afmetingen: ca. 280 x 230 mm, 10 vel Schuurlinnen op rol

Schuurlinnen op rol met korrel, voor hout en metaal. 
Geschikt voor handschuurblok N°117329. 
Afmeting: ca. 25 m x 60 mm, per stuk

Schuurlinnen op rol
Schuurlinnen op rol met korrel 150, afmeting: ca. 5 m x  
25 mm. Passend voor schuurblok N° 518767 en N°567951, 
per stuk

662187 Korrel 80  4,10 1qm=
6,37

662202 Korrel 180  4,10 1qm=
6,37

662198 Korrel 120  4,10 1qm=
6,37

662213 Korrel 240  4,10 1qm=
6,37

611292 Korrel 80  13,95
611306 Korrel 150  13,95 605750  4,25

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking verschillende 
mogelijkheden

Inhoud bouwpakket Inhoud bouwpakket

Zonder schuurpapierZonder schuurpapier

Uit 1 rol haalt u ca. 25 stukjes schuurpapier voor schuurblok N° 
567951 en ca. 20 stukjes schuurpapier voor schuurblok N° 518767.

Uit 1 rol haalt u ca. 83 stukjes schuurpapier voor 
schuurblok N° 117329

KorundKorund
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Inhoud bouwpakket

�Eenvoudig te monteren 
zonder solderen!

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudig te monteren 
zonder solderen!

Nieuwe bouwpakketten

Inhoud bouwpakket

n o a c k l p q r

n o c i k l m p q r

n o a c k p q r

n o g

n o h k

n o a c k p q r

10+

10+

10+

8+

8+

12+

6-8

3-4

2-4

1

1-2

3-4

VR-bril
Ontdek de virtuele 3D-wereld. Na voltooiing kunt u met de bril 3D films met een 
smartphone afspelen.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, lijmen en monteren. 
Afmeting: ca. 145 x 130 x 70 mm

3D-Hologram maker met USB-aansluiting
Projecteer een beeld in 3D! Dat kan met onze hologram maker. Door een lichtbron wordt 
het beeld geprojecteerd op het prisma en verschijnt het als 3D-beeld. De energiebron is een 
USB-aansluiting.
Leerprogramma: eenvoudige stroomkring en optica. Bouw zonder solderen!
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, snijden, zagen, lijmen en monteren. 
Afmeting ca. 120x120x30 mm

Rainbow-lamp met USB-aansluiting
De lichteffecten van de 2 Rainbow LED met snelle kleurenwissel worden versterkt door 
het opgeruwde acrylglas. De elektrische onderdelen kunnen zonder solderen worden 
samengevoegd. Het stuk acrylglas kan naar eigen inzicht worden vormgegeven. De volgen-
de werkzaamheden komen aan bod: aftekenen, zagen, boren, vijlen, schuren en lijmen.
Afmeting: ca. 70 x 65 x 125 mm, acrylglas ca. 100 mm hoog

Easy-Line windgenerator
Leer de werking van een windmolen in miniformaat kennen.
Bouw in het klaslokaal mogelijk. Eenvoudige en snelle montage. Werkt in combinatie 
met wind, blazen, een haarföhn of een ventilator!
Afmeting: ca. 75 x 80 x 120 mm

Easy-Line tol
Eenvoudige en snelle montage in de klas mogelijk. Door verschillende patronen (voorbeel-
den in de handleiding) te schilderen kunnen mooie draaieffecten worden gecreëerd!
Afmeting: ø 50 x 33 mm

Wandklok ’Labyrinth’
Materiaalmix van kunststof en hout. Zaag werkstukje. Voorkomende werkzaamheden: 
aftekenen, zagen, boren, schuren, lijmen en monteren. Afmeting: 290 x 290 x 30 mm

117248 Per stuk  7,95
vanaf 10 stuks 7,55

116415 Per stuk  4,75
vanaf 10 stuks 4,51

116460 Per stuk  5,75
vanaf 10 stuks 5,46

116655 Per stuk  4,50
vanaf 10 stuks 4,27

116677 Per stuk  1,25
vanaf 10 stuks 1,19

116356 Per stuk  6,50
vanaf 10 stuks 6,17

Alleen geschikt voor foto’s!

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Montage zonder boren!

Inhoud bouwpakket

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

Inhoud bouwpakket
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Houten bouwpakketten

n o h k p q

n o a b c g k p q r

n o a c p q

n o c h i k p q r

n o a c k l p q r

n o a c e f h k l p q r

8+

12+

11+

9+

11+

12+

1-2

4-6

2-4

3-4

3-4

10-12

LT-raketvoertuig
Al vele jaren heeft dit bouwpakket zich bewezen: het racevoertuig is dan ook een echte hit 
op de basisschool. De uitvoerige handleiding verklaart de verschillende aspecten van de 
terugstootaandrijving en moedigt variaties op dit thema aan.
Voertuiglengte: 200 mm, per stuk.
Met luchtballon en lang blaaspijpje nr. 842.505

Flying Duck/Libelle/Indiaan
Het model wordt in de open lucht (b.v. in het gazon of in de aarde) op een 350 mm lange 
ronde stok gestoken (bij levering inbegrepen). 
Door de geringe wrijving draaien de vleugels/peddels al bij weinig wind.
Materiaalmix van hout en kunststof. Eenvoudige zaag- en boorwerkzaamheden. 
Een sjabloon (schaal 1:1) vergemakkelijkt het in elkaar zetten.
Inbegrepen in elk werkstuk is een voorbeeld van de gekleurde ontwerpen.
De volgende werkzaamheden komen aan bod: aftekenen, zagen, boren, lijmen, monteren 
en  schroeven.
Vleugeldoorsnede ca. 300 mm, lengte ca. 300 mm, 
hoogte incl. ronde stok. ca. 600 mm, per stuk

Zakspel ’Solitaire’ (overslaan)
Bouwpakket ideaal voor boor oefeningen,
incl. 3 mm boortje en bewaarzakje.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren en schuren. Afmeting: ca. ø 7 cm, 
per stuk

Doorlopende kalender
Een eenvoudige en praktische kalender met aanduiding van datum en maand. Eenvoudig te 
maken van multiplex en houten kubussen. Uitvoerige handleiding met 4 motiefsjablonen 
en ideeën voor het opschrift.
De volgende werkzaamheden komen aan bod: aftekenen, zagen, schuren.
Afmetingen: ca. 80 x 150 x 170 mm, per stuk

Bureauhouder “Locomotief”
De bureau-locomotief is een creatieve verzamelplek voor paperclips, potloden, balpennen, 
vulpennen etc....
Bouwpakket compleet met voorgeboorde wielen en bouwtekening.
De volgende werkzaamheden komen aan bod: boren, zagen, aftekenen en lijmen.
Afmetingen: ca. 190 x 50 x 140 mm, per stuk

Strandstoel
Compleet pakket voor een tweedelige strandstoel, inclusief linnen voor de rugleuning. Om 
lekker in de zon te zitten of om te relaxen. De leerlingen zullen er met plezier aan werken.
Door zijn robuuste uitvoering is de stoel ook geschikt voor volwassenen. De combinatie van 
naaiwerk en houtarbeid maakt het werkstuk uitermate geschikt om in groepsverband uit te 
voeren.
Voorkomende werkzaamheden: meten, zagen, vijlen, boren, naaien en lijmen.
Afmeting (in elkaar gezet): ca. 350 x 55 x 700 mm
Zitvlak: ca. 345 x 265 mm, per stuk

104966 2,65 2,40

113107 6,50 5,85

116127 2,75 2,50

108993 2,25 2,00

103557 3,95 3,55

108351 14,75 13,30

2,00

3,55

13,30

2,40

5,85

2,50

2,25

3,95

14,75

2,65

6,50

2,75

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

�Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking  
4 mogelijkheden

�Montage zonder boren!

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking  
2 mogelijkheden

�Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

�Incl. 3 mm boor Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

Wijzigingen in patroon- en 
kleurstelling voorbehouden!

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar
Onopgeblazen ballonnen buiten bereik van kinderen houden. Geknap-
te ballonnen direct verwijderen. Houd de ballonnen uit de buurt van 
uw ogen. Gebruik een pomp om de ballonnen op te blazen. Het pro-
duct is vervaardigd van natuurlijke rubbere latex, die allergieën kun-
nen veroorzaken.
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EasyLine

n o b p q r

n o j k r

n o h i k

n o b k

n o h k p q

n o h i k

9+

8+

8+

8+

8+

8+

3-4

1-2

2-3

1-2

1

2-3

Easy-Line Zenuwspiraal
Bekend vaardigheidsspel, wanneer je de draad aanraakt 
klinkt een zoemer. Eenvoudige schakeling zonder solderen. 
Bouw in de klas mogelijk. Bouwpakket ideaal voor de 
basisschool.
Levering zonder 2 x AA batterijen 1,5 V (AA).
Benodigde werkzaamheden: buigen en monteren.
Afmetingen: ca. 180 x 90 x 150 mm, per stuk

Easy-Line Trektol
De leerling zal zich verheugen op de vele mogelijkheden van dit object. In het onderwijs is 
het onderwerp “trektol” succesvol in samenhang met de probleemstelling “werkindeling en 
automatisering”. Alle onderdelen zijn geprefabriceerd.
Afmeting: ca. 7 x 3 x 11,5 cm, per stuk

Easy-Line houten huis
Alle onderdelen zijn al voorgezaagd. De stap voor stap handleiding zorgt ervoor dat jong en 
oud dit huis kan maken. Voor de bouw is houtlijm, een knutselmes, een schaar en verf nodig.
Vereiste werkzaamheden: snijden, lijmen en schilderen.
Afmeting huis: ca. 15 x 11 x 12,5 cm, afmeting grondoppervlak: 20 x 20 cm, 47-delig.

Easy-Line Basisexperiment stroomkring
De eenvoudige stroomkring maakt het mogelijk hier een 
knipperlicht aan te bevestigen. De experimenteerschakeling 
is gemakkelijk in een leerplan in te passen. Alle onderdelen 
(inclusief beschrijving en 4,5 V batterij) zijn inbegrepen. De 
verbindingen worden d.m.v. de schroefmethode tot stand 
gebracht. U heeft alleen schroevendraaiers, een zijsnijtang 
en lijm nodig.
Voorkomende werkzaamheden: lijmen en monteren.  
Kan ook in de klas gemaakt worden!
Afmeting: ca. 20 x 10 x 5 cm, per stuk

Easy-Line notitie-express
Een handige en nuttige vrachtauto die opvalt, vooral als hij wordt beschilderd. 
Zonder decoratie, zonder memoblok (101048)
Incl. lijm, schuurpapier en voorgeboorde gaten
Afmeting: (LxBxH): ca. 200 x 120 x 120 mm, per stuk

Easy-Line houten toren
Alle latjes en onderdelen zijn reeds op maat gemaakt. De stap voor stap handleiding 
garandeert dat zowel jong als oud het bouwpakket succesvol kunnen maken. Voor de 
bouw heb je houtlijm, een hobbymes, een schaar en verf nodig. Voorkomende werkzaam-
heden: knippen, lijmen en schilderen.
Afmeting huis: ca. 80 x 80 x 250 mm, grondoppervlak: ca. 150 x 150 mm, 73 onderdelen

111563 3,95 3,55

104021 1,50 1,35

115305 Per stuk  6,05
vanaf 10 stuks 5,75

103199 3,75 3,35

101670 4,00 3,60

116688 Per stuk  8,95
vanaf 10 stuks 8,50

3,35

3,60

3,55

1,35

3,75

4,00

3,95

1,50

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

Bouw ook met 
lampje mogelijk! 

(zie tip in de 
handleiding)!

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Incl. 4,5 V platte batterij

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

�incl. lijm en 
schuurpapier

Inhoud bouwpakket Inhoud bouwpakket
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Bouwpakketten van metaal

n o a c p q r

n o a c f g p q r

n o a c g p q r

n o a c l p q r

n o a c f g i k p q r

n o a c d f g i p q r

12+

13+

12+

14+

13+

13+

2-3

5-6

7-8

2-3

6-8

6-8

Werkstukje ’fluitje aan sleutelhanger’
Je weet maar nooit wanneer je het fluitje nodig hebt. Dan is het maar goed dat je het altijd 
bij je draagt. Metaal werkstukje van aluminium. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, 
boren, zagen en buigen. Afmeting: ca. 30 x 15 x 20 mm

Klapstoeltje mobielhouder voor smartphone
Ideaal als bergplaats voor smartphones. Het makkelijk te bouwen aluminium model, 
compleet met schroeven en moeren, is perfect als introductie in de metaalbewerking. 
Compleet bouwpakket inclusief gedetailleerde, duitstalige handleiding, excl. telefoon.
Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, aftekenen en vijlen.
Afmeting: ca. 7 x 10 x 14 cm, per stuk

Design klok
Een tijdloos mooie kwartsklok van aluminium.
Voorkomende metaalwerkzaamheden: meten, aftekenen, centreren, zagen, boren, schuren, 
monteren. Vanzelfsprekend kunnen de aluminium driehoeken en de wijzerplaat nog in 
kleur worden gelakt.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren/vijlen en monteren. 
Incl. aluminium plaat, kwarts-uurwerk met wijzers, montagemateriaal en handleiding.
Excl. AA batterij 1,5 V.
Afmeting: ca. 23 x 5 x 20 cm, per stuk

Metalen eierhouder
Eenvoudig metaal werkstukje van aluminium. Geschikt als zaag-, boor- en buigoefening. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen en buigen. Afmeting per 
model: ca. 135 x 70 x 35 mm of ca. 70 x 60 x 30 mm

Metalen plakbandhouder
Bouwpakket voor een stevige plakbandhouder van aluminium, messing en staal.  
Met een anti-slip schuimrubber onderkant en verwisselbaar metalen mesje.
Voorkomende werkzaamheden: meten, aftekenen, centeren, vijlen, zagen, boren, schroef-
draad snijden, polijsten en monteren. Geschikt voor plakbandrollen tot 33 m x 19 mm 
(niet inbegrepen).
Afmeting: ca. 120 x 30 x 50 mm, per stuk

Metalen zonnewijzer met acryl 
standaard
Dit mooie model van messingplaat + 
acryl doet een beroep op de ontwik-
keling van basistechnieken als: 
meten, aftekenen, centeren, zagen, 
vijlen, boren, buigen, richten, 
schroeven en solderen. Per stuk

116323 Per stuk  1,10
vanaf 10 stuks 1,04

111518 2,70 2,45

121001 7,95 7,15

116367 Per stuk  1,25
vanaf 10 stuks 1,19

113026 7,50 6,75

112927 11,75 10,60

Inhoud bouwpakket Inhoud bouwpakket

�1 verpakking 
      2 mogelijkheden

7,15

2,45

10,60

6,75

7,95

2,70

11,75

7,50

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket Inhoud bouwpakket
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n o i k m p q
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n o b g k p q

n o a b c d k l p q r

n o a c k l p q r

10+

13+

10+

10+

11+

12+

2-3

3-4

3-4

2-3

4-6

6-8

TechCard voertuig met riemaandrijving
Eenvoudige en snelle bouw van een elektro-voertuig in klasseverband mogelijk. Aandrijving via 
elektromotor en riem. Eenvoudige stroomkring met schakelaar, ook zonder solderen te maken! 
Levering zonder 1,5V batterij (AA).
De volgende werkzaamheden komen aan bod: 
meten, knippen en lijmen. Afmeting: ca. 145 x 80 x 85 mm

LED-bal “Asteroïde OPI13”
Het licht komt via kunststof draden uit de lamp en laat zo de fascinerende lichteffecten 
van een Rainbow-LED zien. De volgende werkzaamheden komen aan bod: boren, solde-
ren, monteren, levering incl. 3V knoopcelbatterijen. Voor het inkleuren van de bal is een 
permanente marker of acrylverf nodig.
Afmetingen (LxBxH): ca. 140 x 140 x 300 mm

Dragster met elastiek aandrijving
Het voertuig prikkelt de ontwikkelingsgeest van iedereen: wat kan ik doen waardoor 
het sneller of verder kan rijden? Vraagt om een race na het afronden van het werkstuk.
Boren is niet nodig.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, schuren, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 25 x 11,5 x 6,5 cm

Werkend model “Ventilator van bimetaal”
Eenvoudige montage met standaard gereedschap (combinatietang, kruiskopschroeven-
draaier, steeksleutel) in de klas mogelijk! Het bimetaal wordt als schakelaar in een eenvou-
dige stroomkring gebruikt. Wanneer de stroomkring gesloten is, dan koelt de rotor het 
bimetaal af; de stroomkring gaat open. De kaars verwarmt het bimetaal; de stroomkring 
sluit zich weer en de kringloop begint weer van voor af aan. Voorkomende werkzaamhe-
den: aftekenen, buigen, lijmen/bevestigen en monteren.
Incl. waxinelichtje, excl. 1,5 V (AA) batterij.
Afmeting: ca. 120 x 120 x 90 mm

Zaklamp met 10 mm-LED
De nieuwe superfelle 10 mm-LED maakt een eenvoudiger bouw van de zaklamp mogelijk. Door 
gebruik van de LED kon ook de stroombron, een batterijhouder met 2 x 1,5V (AA) worden aange-
past. Hierdoor was het weer mogelijk de behuizing compacter te maken. Met de ingebouwde 
schakelaar kan de zaklamp ook worden gebruikt om lichtseinen te geven. De behuizing bestaat 
uit massief grenenhout en een multiplex achterplaat die kan worden vastgeschroefd.
Bouwpakket met praktische handgreep van aluminium en een omvangrijke beschrijving inclusief 
morse-alfabet.
Excl. 2 x AA batterij 1,5 V.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren/polijsten, lijmen en monteren.
 Afmeting: ca. 100 x 38 x 100 mm

Pocket kegelbaan
Elegant vrijetijdsspel van een materiaalmix (hout, metaal en acrylglas) om mee te nemen. 
De kegels en de bal kunnen netjes worden opgeborgen in het transportvak. Door de 
omlijsting kan de bal nooit van de baan rollen. Met het beweegbare startblok voor de bal 
kan men de richting naar wens veranderen. Het bouwpakket wordt geleverd met alle 
benodigde materialen en een uitvoerige en duidelijke, duitstalige handleiding. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, verzinken, lijmen en monteren.
Afmeting: 30 x 14 x 6 cm

208693 Per stuk  3,95
vanaf 10 stuks 3,75

113923 Per stuk  3,40
vanaf 10 stuks 3,23

114675 Per stuk  6,50
vanaf 10 stuks 6,17

107920 Per stuk  3,75
vanaf 10 stuks 3,56

113989 Per stuk  4,65
vanaf 10 stuks 4,42

110741 Per stuk  4,95
vanaf 10 stuks 4,70

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

Met schakelaar!

Inhoud bouwpakket

�incl. theelicht!

opitec.com

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 
branden!

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�incl. 3V knoopcelbatterij
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Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!
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Elektrisch gereedschap

scheppach tafel-cirkelzaagmachine HS 100 S
De tafel-cirkelzaag heeft een tafelverbreding van 485 
tot 940 mm, zowel links als ook rechts van 
HW-zaagblad(HW=Hardmetaal op wolfraamcarbi-
de-basis). Met behulp van een draaiknop kan de 
hoogte en hoek aangepast worden. Levering incl. 
hoek- en lengtestop, zaagbladbescherming, 
cross-cutting en onderstel.
Technische gegevens:
Vermogen:  2000 W
Bedrijfsspanning:  230 V
Frequentie:  50/60 Hz
Toerental:  4200 omw./min
Zaagblad diameter:  ø 250 mm
Zaagblad boring:  ø 30 mm
Zaagdiepte:  90° 85 mm / 45° 65 mm
Afmeting:  642 x 485 x 830 mm
Gewicht:  22 kg

PROXXON fijnboorslijper FBS 240/E.
Door regeling van het toerental kan deze wor-
den gebruikt voor alle werkzaamheden, zoals 
boren, frezen, slijpen, polijsten, borstelen, 
graveren en snijden. De kogelgelagerde snel-
span-boorhouder maakt wisselen van gereed-
schap mogelijk door een drukknop 
Inbegrepen in de levering zijn 43 kwalitatief 
hoogwaardige inzetgereedschappen in een 
handige kunststof doos. 

Technische gegevens:
Leeglooptoerental: 5000 - 20000 omw/min
Vermogen: 100 W
Bedrijfsspanning: 230 V
Frequentie: 50/60 Hz
Schachtdiameter: 0,3 - 3,2 mm
Gewicht: ca. 450 gram

BOSCH PMF 190 E multitool
De PMF 190 E is een multifunctioneel gereed-
schap en ideaal voor zagen, slijpen, frezen, 
schrapen en schuren, ook op moeilijk bereikba-
re plaatsen.  Door de universele schroef is een 
snelle en eenvoudige wisseling van gereed-
schap mogelijk. De 4-traps diepteaanslag dient 
ter beperking van de snijdiepte. De multitool 
heeft een aansluiting voor een stofzuiger - 
voor stofvrij schuren. Dit compacte en handige 
gereedschap met softgrip wordt geleverd in 
een kunststof koffer en een veelvoud aan 
accessoires.

scheppach stofafzuiging HD2p
De kleine, compacte en mobiele stofafzuiging van scheppach met afzuigfunctie en een 
krachtige motor. De machine heeft een comfortabele draag handgreep voor het gemakke-
lijk transporteren,  een flexibele afzuigslang, een plat mondstuk (voor het reinigen van gro-
tere oppervlakken),
een hulpstuk (zuigt zich vast aan elk materiaal), een opblaas mondje en een filterzak van 
polyester ca. 350 x 250 mm.

BOSCH accuschroevendraaier IXO
De 5e generatie accuschroevendraaier!
De IXO is altijd gereed voor gebruik dankzij de lithium-ion technologie. Verbeterde ergono-
misch design - daardoor kan het op meerdere manieren worden vasthouden. Nieuw Power 
LED-licht concept - kan als spotlight of als strooilicht worden gebruikt. Met micro-USB-lader 
voor een kortere oplaadtijd. Met de opzetstukken kunnen kleine gaten tot wel 5 mm geboord 
worden. Boren in hout, plastic en gips. Geen memory-effect, geen zelfontlading: altijd inzet-
baar dankzij de Lithium-Ionen-Technologie. Automatische asvergrendeling voor handmatige 
aanscherping of versoepeling van schroeven. Levering in een metalen box incl. bits.

Technische gegevens: 
Onbelast toerental:  215 U/min
Maximum draaimoment:  4,5 Nm
Gewicht:    ca. 0,3 kg
Accuspanning:   3,6 V  
Accutechnologie:   Li-ion accu

Technische gegevens:
Vermogen:  1250 W
Luchtstroom:  120 cbm/h
Bedrijfsspanning:  230 V
Frequentie:  50/60 Hz
Inhoud:  5 l
Afzuigslang:  ø 40 x 2000 mm
Afmeting:  435 x 345 x 230 mm
Gewicht:  5,5 kg

Technische gegevens: 
Vermogen:  530 W  
Bedrijfsspanning:  290 W  
Frequentie:  50/60 Hz
Aantal zaagbewegingen 
onbelast:   500-3000 min-1 
Gewicht: ca.   2,0 kg 
Zaagdiepte:   hout 80 mm, 5 mm staal

BOSCH decoupeerzaag PST 800 PEL
Met de PST 800 PEL zaag je nauwkeurig en moeiteloos krappe bochten en lijnen. Minimale 
trillingen door Bosch “Low Vibration” en Bosch-SDS voor moeiteloos en veilig werken. Bosch 
decoupeerzagen zijn ergonomisch geperfectioneerd en passen comfortabel in de hand.  
Het pakket bestaat uit een kunststof koffer en een beschermhoes. 

307858  246,05

371297  79,95

309115  119,95

307825  111,83

304333  63,50

317925  105,00

Technische specificaties:
Vermogen: 190 W
Bedrijfsspanning: 230 V
Frequentie: 50/60 Hz
Onbelast toerental: 15.000 - 21.000 min-1
Oscillatie: links/rechts 1,4°
Gewicht: 1,2 kg

Niet leverbaar in NL / BE
Niet leverbaar in NL / BE
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OPITEC NEDERLAND B.V., VERSIE 2016, B2B en B2C.
Voor de Belgische voorwaarden zie www.opitec.be
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Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Opitec Nederland B.V.(B.A.), Otterkoog 55, 1822 BW Alkmaar, telefoonnum-
mer 0031-725094771, mailadres info.nl@opitec.com, KvK-nummer 02062088, BTW-iden-
tificatienummers NL 8065.01.698.B01 en BE0462712269. Bankrelaties: Nederland: ABN 
AMRO 40 89 40 867 IBAN: NL73ABNA0408940867 BIC: ABNANL2A; België: Belfius 
06.82.28.23.41.55 IBAN: BE31-0682-2823-4155 BIC: GKCCBEBB
(Consument)koper: de natuurlijke persoon met een minimale leeftijd van 12 jaren en 
die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op 
afstand) aangaat met Opitec, hierna tevens: “de leverancier”;
(Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van 
beroep of bedrijf een overeenkomst (op afstand) sluit met Opitec;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 
Opitec georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot 
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of 
meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het 
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumentkoper en Opitec gelijktijdig in 
dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van zijn 
herroepingrecht;
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd af 
te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van produc-
ten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die 
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewij-
zigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal 
aanbod vanuit Opitec en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen 
partijen.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de 
algemene voorwaarden bij Opitec zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentkoper 
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van 
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze 
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter beschikking 
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een eenvoudige 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijker-
wijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden 
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden 
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper langs elektronische weg of 
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkom-
stige toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene 
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest 
gunstig is.

Artikel 3. Offerte
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Opitec dit in de aanbieding of prijsopgave 
anders heeft vermeld.
2. De door Opitec gemaakte offertes zijn vrijblijvend en houden gelding tot een verloop 
van maximaal dertig dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen. 
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, maar exclusief  
eventuele andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder 
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Voor ondernemerkoper geldt te allen tijde een toeslag voor de levering van meubilair. 
Aan de ondernemerkoper wordt aldus – ook wanneer dit niet uitdrukkelijk vermeld staat 
in de offerte-  geleverd tegen het geldende vrachttarief af fabriek. 

Artikel 4 – Overeenkomst
1. Personen onder de leeftijd van 12 jaren worden niet geacht bekwaam te zijn om een 
overeenkomst met Opitec te sluiten. Deze dienen aldus vertegenwoordigd te worden 
door een daartoe gerechtigd persoon.  
2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het 
moment dat Opitec de digitale dan wel schriftelijke bestelling van koper accepteert.
3. Indien de consumentkoper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, 
bevestigt Opitec onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding 
van het aanbod. 
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opitec passende technische 
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data 
en zorgt Opitec voor een veilige webomgeving. Indien de consumentkoper elektronisch 
kan betalen, zal  Opitec daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. Opitec kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van 
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien 
Opitec op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te 
gaan, is Opitec gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan 
de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. Opitec zal bij het product of dienst aan de consumentkoper de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een toegankelijke 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meezenden:
a. het adres van de vestiging van Opitec waar de consumentkoper met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consumentkoper van het herroe-
pingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn 
van het herroepingrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en over bestaande garanties.

Artikel 5 – Prijs
1. De prijs en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW voor zowel Nederland als 
België, maar exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, 
verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, 
overheid- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Prijzen in de catalogus zijn mogelijk niet meer actueel. De website van Opitec geeft de 
actuele prijzen. Indien koper nalaat om de actuele prijzen te bezien, zullen de gevolgen 

daarvan voor rekening van de (ondernemer)koper blijven. 

Artikel 6 – Verzending en levering
1. Levering kan niet geschieden aan een postbus.
2. Vanaf 130,- euro worden er geen verzendkosten berekend. Tot 75,- euro zijn de verzend-
kosten 4,50- euro en bij een orderwaarde van 75,- tot 130,- euro zijn de verzendkosten 
4,- euro. Verdere kosten met betrekking tot verzending worden door Opitec gedragen.
3. De door Opitec opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Opitec is dienaangaande 
eerst in verzuim nadat de ondernemerkoper haar in gebreke heeft gesteld.
4. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalingsver-
plichting aan de zijde van koper niet op. 
5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel 
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consumentkoper hiervan 
bericht, uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consumentkoper 
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval 
van ontbinding conform het vorige lid zal Opitec het bedrag dat de consumentkoper 
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, 
terugbetalen. 
6. Levering vindt plaats af magazijn Duitsland /fabriek Nederland. Het risico van enig 
product gaat op ondernemerkoper over op het moment van levering.

Artikel 7 - Montage
Montage van alle bestelde goederen dienen door de koper te geschieden, tenzij anders 
overeengekomen.

Artikel 8 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen te 
worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. 
2. Wanneer voor vooruitbetaling is gekozen, kan de koper geen enkel recht doen gelden 
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de 
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan Opitec te melden.
4. In geval van wanbetaling van de koper heeft Opitec behoudens wettelijke 
beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten 
in rekening te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als 
zodanig kenbaar gemaakt.
5. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, 
dan is de ondernemerkoper van rechtswege in verzuim. De consumentkoper zal alsdan 
in gebreke worden gesteld waardoor verzuim ontstaat. De koper wordt na verzuim de 
wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand of evenredig deel van een maand.
6. Wanneer het een consumentkoper betreft zal middels een herinneringssommatie 
nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het 
verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.
7. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend 
op basis van Rapport Voorwerk II voor de ondernemerkoper en de regeling geldende 
in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 voor de 
consumentkoper.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen heeft 
voldaan dat op grond van enige overeenkomst met Opitec aan deze of aan aanver-
wante derden verschuldigd is. Hieronder vallen tevens de wettelijke (handels)rente, 
alsmede de verschuldigd geworden buitengerechtelijke incassokosten.
2. Producten worden geacht niet te zijn betaald, totdat koper de betaling ervan heeft 
aangetoond.
3. Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van Opitec aan deze te tonen en in 
geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in onderstaand lid desverlangd 
aan deze terug te geven. De kosten welke gepaard gaan met het retourneren zijn voor 
rekening van de koper.
4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te ver-
vreemden of te bezwaren. Het is koper slechts toegestaan genoemde zaken binnen het 
kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen. 
Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei 
wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendoms-
voorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van 
faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende 
zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
5. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag 
worden om de eigendomsrechten van Opitec veilig te stellen.
6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om 
Opitec daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzeke-
ren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen 
diefstal. Koper dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opitec ter 
inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opitec gerechtigd tot 
deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt koper zich er jegens Opitec bij voorbaat 
toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk 
mocht (blijken) te zijn.
8. Voor het geval Opitec het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, 
geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 
Opitec en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de 
eigendommen van Opitec zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 – Herroepingrecht consumentkoper
1. Bij de aankoop van producten heeft de consumentkoper de mogelijkheid de 
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. 
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consu-
mentkoper of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan Opitec bekend 
gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product 
en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in 
de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst 
te behouden. Indien consument-koper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal 
het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de 
originele staat en verpakking aan Opitec worden geretourneerd, conform de door de 
Opitec verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Voor ondernemerkoper is het herroepingrecht, het recht op opschorting en op 
verrekening uitgesloten.
4. Uitgebreide herroepingsinformatie en het modelformulier vindt u terug op www.
opitec.nl.

Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consumentkoper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten 
hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consumentkoper een bedrag betaald heeft, zal Opitec dit bedrag zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, 
terugbetalen.

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingrecht
1. Opitec sluit het herroepingrecht van de consumentkoper uit voor zover voorzien in lid 
2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien Opitec dit duidelijk 
in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hierom-
trent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten:
a. die door Opitec tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (waaronder op 
maat gemaakt) van de consumentkoper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 
Opitec geen invloed heeft.

e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consumentkoper 
de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 13 – Onderzoeksplicht-, recht en klachten
1. De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment 
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te 
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is 
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeenge-
komen. (In de praktijk komt het er vaak op neer dat het ontbrekende pakket 
binnen 1 à 2 werkdagen alsnog wordt afgeleverd.)
2. Indien voor de complete zending wordt getekend, gaat Opitec er vanuit dat de 
levering compleet is geweest, behoudens te leveren bewijs van het tegendeel. 
3. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen, dan wel binnen 
redelijke termijn na levering schriftelijk aan Opitec te worden gemeld. Eventuele niet 
zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) dagen, 
dan wel binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opitec te 
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van 
het gebrek te bevatten (indien mogelijk ondersteund door fotomateriaal), zodat 
Opitec in staat is adequaat te reageren.
4. De koper dient Opitec in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
5. Bij een geschil tussen koper en Opitec kan de klacht worden onderzocht door een 
onafhankelijk derde. De bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen in geval 
van een ondernemer-koper ten laste van deze.
6. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat Opitec de zaak foutief heeft behandeld, 
dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan ondernemerkoper 
vergoed.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, 
dan zal Opitec de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst 
daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke 
kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van Opitec, vervangen 
of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de 
koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak 
aan Opitec te retourneren en de eigendom daarover aan Opitec te verschaffen, tenzij 
Opitec anders aangeeft.

Artikel 14 - Conformiteit en Garantie
1. De door Opitec te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen 
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en 
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn 
voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te 
verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de 
voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opitec kan in dat geval andere garantie- en 
andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
3. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie 
beperkt tot de garantie van de producent. Deze bepaling laat de eventuele dwingend-
rechtelijke regelingen ter bescherming van de consumentkoper onverlet. 
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg 
van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag 
of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden. Daarnaast vervalt de ga-
rantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opitec, de koper of derden aan 
de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, 
daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden 
of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
5. Bij garantiewerkzaamheden is Opitec gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, 
transport en testen door te berekenen aan de ondernemerkoper.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten 
daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opitec, integraal voor 
rekening van de koper.
7. Na verloop van de (wettelijke) garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of 
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in 
rekening gebracht worden.
8. Het indienen van een klacht ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtin-
gen tegenover Opitec.
9. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een 
consumentkoper tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet. 

Artikel 15. (Intellectueel) eigendomsrecht en private label
1. Opitec geeft geen garantie dat er met de aan koper verkochte producten geen 
enkel intellectu-eel eigendomsrecht wordt geschonden en biedt geen vrijwaring 
tegen enige aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel 
eigendomsrecht.
2. Hetgeen in lid 1 omschreven geldt ook voor producten die geheel of gedeeltelijk 
conform
specificaties/tekeningen/foto´s/teksten van de koper zijn of moeten worden vervaar-
digd, alsmede schendingen van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het 
label/merk(teken) en/of de van koper afkomstige monsters bij private label producten.
3. Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/merk(teken) alsmede de van hem 
afkomstige monsters en/of tekeningen en/of teksten, waarvan de private label pro-
ducten moet worden voorzien te gebruiken en vrijwaart Opitec tegen elke aanspraak 
van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter 
zake van het label/merk(teken), alsmede de van hem afkomstige monsters en/of 
tekeningen.
4. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke samenhangen met de 
producten welke door Opitec worden vervaardigd onder haar eigen private label 
(waaronder maar niet uitsluitend: teksten, beeldmateriaal, catalogi, ontwerp en 
inhoud website) blijven in eigendom van Opitec, tenzij uitdrukkelijk anders wordt 
overeengekomen.
5. Indien koper in strijd met deze bepaling handelt zal deze zonder dat enige sommatie 
of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare boete verbeuren aan Opitec ten 
belope van een bedrag ad € 1.000,-- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding 
voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van Opitec – waaronder die op 
schadevergoeding - onverlet.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Voor schade die direct voortvloeit uit de door Opitec verkochte en geleverde zaken of 
diensten, is Opitec - behoudens bewezen opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk 
tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur uit hoofde waarvan deze zaken 
zijn geleverd.
2. Voor schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winst en/of stagnatieschade 
die een indirect gevolg is van de door Opitec geleverde zaken is Opitec - behoudens 
bewezen opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat 
de verzekeraar van Opitec ter zake van deze schade uitkeert.
3. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een 
consumentkoper tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet. 

Artikel 17. Uitsluiting aansprakelijkheid
1. Bij levering van een product zal in ieder geval altijd een Duitstalig of Engelstalig 
instructie-overzicht worden meegeleverd. Opitec kan nadere informatie verschaffen 
over het voorhanden zijn van een instructieoverzicht in de eigen taal. Dit overzicht 
dient slechts te worden gezien als een advies voor gebruik.
2. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak is Opitec nimmer 
aansprakelijk.
3. Ook voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Opitec nimmer aanspra-
kelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Opitec bekende feiten 
en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Opitec steeds de bedoeling van 
koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten gesloten door of met Opitec is Nederlands recht van 
toepassing.
2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter 
van de vestigingsplaats van Opitec, tenzij op grond van de wet een andere rechter 
dwingendrechtelijk bevoegd is.

Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen.
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Nestkastje - halfopen
Een halfopen nestkastje is zinvol wanneer een natuurlijke woonruimte ontbreekt, zoals bijv. 
dichte hagen.
Het werkstukje bestaat uit ruw gezaagde en  natuurlijke PEFC-gecertificeerde stukken hout. 
De handleiding geeft ook informatie over welke vogelsoorten het nestkastje gebruiken kunnen.
Voorkomende werkzaamheden: zagen, boren, vijlen/schuren, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 195 x 200 x 225 mm, per stuk

Nestkastje
Nestkastjes zijn zinvol wanneer een natuurlijke woonruimte ontbreekt, zoals bijv. oude 
bomen.
Het werkstukje bestaat uit ruw gezaagde en  natuurlijke PEFC-gecertificeerde hout stukken. 
De handleiding geeft ook informatie over welke vogelsoorten het nestkastje gebruiken 
kunnen.
Voorkomende werkzaamheden: zagen, boren, vijlen/schuren, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 195 x 230 x 290 mm, per stuk

Windgong
Pentatonisch gestemd.
De slagen van een houten kogel tegen de aluminium pijpen wekken zachte, diepe tonen op 
en zorgen voor een ontspannen sfeer. Veelzijdig te gebruiken, b.v. in kinderkamer, kantoor, 
tuin etc., afmeting: ca. ø 23/25 mm, 3 x 60 cm lang en 3 x ca. 50 cm lang, per stuk

115338 8,00 7,20

115327 9,95 8,95 104180 12,95 11,65

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

Hout van gecertificeerde 
duurzame bosbeheer!

Hout van gecertificeerde 
duurzame bosbeheer!

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

ca. 1100 mm
Aluminium pijpen 

tot 60 cm lang!

Pentatonisch 
gestemd!

Inhoud bouwpakket
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