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Gunstig geprijsd - 30 % 

2,90 
4,10 in plaats van 

Ma-Vr: 8.30-17.00 uur

www.opitec.com Deze brochure is geldig tot 28.02.2017

10 stuksPapieren masker ’Venezia’    437526De handleiding kunt u terugvinden 
op www.opitec.nl/sneeuwkoningin LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar

Verstikkingsgevaar vanwege zakjes

Ons telefoonnummer: 
NL 072 509 4771 | 
BE 03 234 3613
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502812 6,70 5,35579628 5,50 4,40

441549  5,80

608600 17,00 13,60 1qm=
36,27

544993 10,30 8,25 1St.=
1,38510091 24,95 19,95 502801  1,10 1St.=

0,07

Acryl strass stenen mix
Verschillende vormen en groottes,
Afmeting: ca. 5 - 14 mm, zilverkleurig, pak ca. 1000 stuks

Acryl set druppels
Afmeting: ca. 22 x 37 mm, ca. 13 x 50 mm, 
rijggat: ca. 2 mm, kristal, set 18 stuks

Micro LED lichtsnoer
Binnenverlichting, 20 LED’s, warmwit, batterijbox van kunst-
stof, met aan-/uit schakelaar, kabel zilver/transparant, 
afstand tussen de lampjes: ca. 5 cm, totale lengte ca. 1,30 m, 
toevoersnoer ca. 30 cm, incl. 4 knoopcel batterijen, per stuk

Vegatex ’Basic’
Het veganistische papier in leer-optiek is scheur- en slijtvast. 
Het kan worden geknipt, gewassen (40°), gestreken, gebor-
duurd, beschilderd, ingekleurd, bedrukt, genaaid, gelijmd, 
gestanst, gerold, embossed etc. Vervaardigd van een papier-
kunststof-mix (cellulose en latex). 
Afmeting: ca. 50 x 75 cm, ca. 0,55 dik, steengrijs, per rol

EBERHARD FABER schminkstiften ’Glamour’
Inhoud: 6 schminkstiften (90 mm lang/ punt 6,5 mm) in 
de kleuren: oranje, roze, lila, bruin, zilver, goud met 
Duitstalige schmink handleiding, dermatologisch getest

snazaroo schmink set ’Party’
Inhoud: elk 2 ml zwart en wit, elk 1 ml donkerblauw, pink, 
groen, oranje, bruin, geel, rood en lichtblauw, elk 1 ml glit-
ter-roze, glitter-lila, elk 8 ml glitter-gel (de schminkverf is vrij 
van parabenen en geurstoffen), 4 sponsjes, 2 penselen, incl. 
Duitstalige instructies. Deksel dient als mengpalet, 20-delig

Veren
Groottes vrijblijvend gesorteerd,
afmeting: ca. 90 - 150 mm, wit, pak 15 stuks

8,25

4,40

13,60

19,95

5,35

10,30

5,50

17,00

24,95

6,70

6-delig

18-delig

15 stuks

1000 stuks
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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

De koele schoonheid van de sneeuwkoningin 
fascineert iedereen. 

Met haar gratie en glans laat ze iedereen 
verstarren die haar aankijkt.

Transformeer jezelf in de fascinerende 
sneeuwkoningin/sprookjekarakter en vestig 
de aandacht op jezelf!

Sneeuwkoningin

De handleiding kunt u terugvinden 
op www.opitec.nl/sneeuwkoningin
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510035 29,50 23,60 100ml=
16,39 420538  44,70

snazaroo Jumbo schminkpalet
8 kleuren op een palet met deksel als mengpalet, elk 18 ml in rood, pink, oranje, wit, zwart, 
groen, blauw en geel, vrij van parabenen en geurstoffen, per stuk

snazaroo Mini Starter Kit schminkkoffer
Inhoud:
6 professionele aqua schminkverf, wateroplosbaar, in de kleuren rood, geel, blauw, groen, 
zwart en wit, 2 sponsjes (fijn), 3 penselen in verschillende groottes,
1 glittergel, zilverkleur, 12 ml, incl. Duitse handleiding met schminktechnieken, levering in 
een handige opbergbox van kunststof.

23,60

2,55

29,50

3,203 stuks20 vel

50 g

Tempex ballen vindt u op pagina 4

Op een halve tempexbal bijv. 
N° 507249, ø 25 cm, strengen van 
viltwol leggen en met een viltnaald 
meermaals insteken, tot de vezels 
met de tempexbal verbonden zijn. 
Nodig voor 1 pruik: ca. 100 g viltwol

Zo werkt het:
Natuurwit
528685

Oranje
528618

Roze
537709

Lila
585399

Licht turkoois
585414

Lichtblauw
585403

Donkergroen
528674

Tabak
585447

Grasgroen
528663

Geel
528652

Huidskleur
537710

Donkerrood
528630

Donker lila
537695

Okerbruin
585425

Zwart
528641

Sprookjeswol van scheerwol - kamband
Geschikt voor nat- en droogvilten, pak 50 gram

Coole pruiken van vilt

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

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

opitec.com

Per kleur 3,20 2,55 100g=
5,10

Iriserend karton - set
Enkelzijdig iriserend, 215 g, 2-kleurig gesorteerd, A5, 
afmeting: ca. 115 x 210 mm, 20 vel

Motiefpons “Bloem”
ca. ø 50 mm
Tot 220 g/m² papierdikte geschikt!

Viltnaalden - middel
Afmeting: ca. 78 mm lang, set 3 stuks

307168  5,50 1qm=
11,39

500063  8,25

522849  1,95 1St.=
0,65
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489110 16,30 13,00

510046 19,95 15,95

522676 Grof  1,95 1St.=
0,65

547112 ca. ø 150 mm  1,40

570428 12,20 9,75 100g=
9,75

507250 ca. ø 300 mm 4,40 3,50
522849 Middel  1,95 1St.=

0,65

547123 ca. ø 200 mm  2,75

543274 ca. ø 400 mm  12,95
522964 Fijn  1,95 1St.=

0,65

507249 ca. ø 250 mm 3,90 3,10

543399 ca. ø 500 mm  14,95

snazaroo Aqua schminkset ’Meisjes’
Inhoud: Schminkset met 8 kleuren van elk 
2 ml in de kleuren: roze, wit, zwart, turkoois, 
lila, blauw, groen en zilver-glitter, spons, 
penseel, ideeën- en instructieboekje (D), 
11-delig

snazaroo gezicht schmink
cadeauset voor meisjes
Inhoud: elk 2 ml zwart en wit, elk 1 ml in 
rood, oranje, groen, lila, pink, blauw, geel, 
groen en bruin, elk 1 ml glitter-blauw, glit-
ter-goud en metallic-zilver (de schmink-
verf is vrij van parabenen en geurstoffen), 
4 schminkstiften, 2 sponsjes, 2 penselen, 
4 schminksjablonen, incl. Duitstalige 
instructies, 26-delig

Viltnaalden
Afmeting: ca. 78 mm lang, set 3 stuks

Tempex bal
2-delig, van binnen hol, wit, per stuk

Sprookjeswol pasteltinten
Scheerwol, 5 x 20 g in de kleuren lichtblauw, lichtgroen, roze, oranje en natuurwit. 
Geschikt voor het nat- en droogvilten, set 5 stuks

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

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen 
worden
Kans op verstikkingsgevaar
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Lees voor gebruik de handleiding en volg de instructies op
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar

9,75 
12,20 

Gunstig geprijsd! 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

13,00

15,95

16,30

19,95

Maskers vindt u terug op pa-
gina 9, waskralen N° 722445, 
knutselvilt wit N° 512334

De handleiding voor de Eenhoorn 
kunt u terugvinden op
www.opitec.nl/eenhoorn

26-delig

2-delig

5-delig

Het Fantasie Rijk!
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LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar
Gebruik van ballonnen alleen onder toezicht van een volwasse-
ne. Houd niet opgeblazen ballonnen buiten bereik van kinderen. 
Gooi kapotte ballonnen altijd direct weg. Gebruik altijd een 
pomp om de ballonnen op te blazen.
Laat kinderen onder de 8 jaar niet alleen met (onopgeblazen) 
ballonnen spelen in verband met verstikkingsgevaar.

100 stuks

10 stuks

6-delig

50-delig50 g

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

505821 12,50 10,00 1kg=
5,00

537477  3,95 1St.=
0,04

elk  4,90 100g=
9,80

511145  2,75 595813  3,75

elk  3,65 1qm=
6,08 elk  1,55 1m=

3,44

441516  16,45

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

Gipsband
De bandages zijn verrijkt met hoogwaardig 
gips en zijn perfect voor maskers, collages 
en modellen. Het natte weefsel wordt in 
de gewenste vorm gebracht. Na enkele 
minuten is het gips uitgehard. Het vol-
brachte werk kan worden geschilderd en 
verzegeld met vernis. 
Per stuk

5 stuks

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

Ballonnen
Afmeting: ca. ø 230 mm, kleurig gesorteerd, 
pak 100 stuks

Merino scheerwol
Superfijne, zijdezachte merino kwaliteit, 
geschikt voor nat- en droogvilten. 5 kleuren 
van elk 10 g

Houten knopen assortiment
Afmeting: ca. ø 15 mm, enkelzijdig 
bont gekleurd, 50 stuks

Plaksteentjes ’Candy 1’
Zelfklevend, velgrootte: ca. 105 x 260 mm, 
afmeting plaksteentjes: ca. ø 5/10 mm, 
bont, 1 vel

Knutselvilt
ca. 200 x 300 mm, 1,5 mm dik, 
synthetisch, 5 kleurig gesorteerd, 
10 stuks

Borduurgaren set
6 strengen, 6 kleuren, elk 8 m

LED-lichtsnoer met trafo
Voor binnen, 64 LED’s, warmwit licht, 
transparant, trafo 230 V/50 Hz, kabel 
transparant, lampafstand ca. 10 cm, 
lengte ca. 6,30 m, toevoer 3 m, per stuk Roze tinten

565971

Roodtinten
565937

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Vulwatten (N° 507537), transparantpapier 
(N° 452140), aludraad (N° 201420), 
zilverdraad (N° 206691), kralen (N° 517266) 
kunt u terugvinden op www.opitec.com

De handleiding voor de pad-
denstoel en elfen oren kunt 
u terugvinden op 
www.opitec.nl/elfendeco

Het Elfen Rijk

Geel/oranje tinten
515460

Groentinten
515367

Blauwtinten
515297

Roodtinten
515471

Knutselvilt, 1,5 mm

64 LED’s

Geeltinten
554244

Rozetinten
554118

Groentinten
554185
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De handleiding voor de hoeden kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/cilinder

431564 5,60 4,50

410298  5,10 1qm=
1,46

509629  4,00

443220  2,20 1qm=
6,54

509641 Wit  1,50 1St.=
0,19

509652 Zwart  1,50 1St.=
0,19

443138  2,20 1qm=
6,54

840103
Tandwiel ø 15 mm, 

13 tanden  1,00 1St.=
0,10

840169
Tandwiel ø 60 mm, 

58 tanden  1,95 1St.=
0,20

840125
Tandwiel ø 20 mm, 

18 tanden  1,10 1St.=
0,11

607590  1,95 1qm=
5,79

Fluwelen borduursel “Klassiek”
3 verschillende motieven, zelfklevend, 
afmeting: ca. 1 m x ca. 15 - 30 mm, wit, 
set 3 stuks

Fotokarton (Engels karton)
300 g/m², zuurvrij, 
afmeting: ca. 50 x 70 cm, zwart, 10 vel

Struisvogelveer
Afmeting: ca. 300 mm lang, wit, per stuk

Fotokarton “Kant”
Dubbelzijdig bedrukt, 300 g/m², 
afmetingen: ca. 49,5 x 68 cm, per vel

Ganzenveren
Afmeting: ca. 160 - 200 mm lang, 
set 8 stuks

Fotokarton “Bibliotheek”
Dubbelzijdig bedrukt, 300 g/m², 
afmeting: ca. 49,5 x 68 cm, per vel

Kunststof tandwielen module 1
Boring: 3 mm, 10 stuks

Motief fotokarton ’Inpakpapier’
Dubbelzijdig bedrukt, 300 g/m², 
afmeting: ca. 49,5 x 68 cm, bruin, per vel

4,50
5,60

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Mijn hoed - staat mij goed!

3-delig

10 vel

8-delig

10 stuks
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Indianen Party

681040  1,65 1m=
0,33

523032  3,40 1St.=
0,34

506126 8,55 6,85

579396 9,90 7,90

Beuken rondhout
Afmeting: ca. ø 5 x 500 mm lang, 10 stuks

Terracotta bloempotjes
Afmeting binnenkant: ca. ø 90 x 80 mm, 
met gat aan de onderkant van 
ca. ø 10 mm, 10 stuks

Papierblok ’Basics’
Inhoud:
10 x 270 g/m²,
10 x  80 g/m²,
10 x gekleurd papier 130 g/m²,
enkelzijdig bedrukt, verschillende motieven,
afmeting: ca. 240 x 340 mm, bruin, 30 vel

Papierblok ‘Graphic’
Enkelzijdig bedrukt, verschillende motieven, 
15 vel 270 g/m², 
15 vel 120 g/m²,  
afmeting: ca. 210 x 300 mm, 30 vel

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC

7,90
9,90

10 stuks

10 stuks

30 vel

30 vel 6,85 
8,55 

Gunstig geprijsd! 

420147  4,10 1qm=
0,41

Pakpapier
Bedrukt, beschilderd of beplakt wordt 
pakpapier een decoratief cadeaupapier. 
Uitstekend geschikt voor het kaften van 
boeken, het beplakken van tasjes, versie-
ren van doosjes, inpakken van cadeautjes, 
maar ook te gebruiken als tafellaken bij 
school- en kinderfeestjes.
Afmeting: ca. 10 x 1 m, 80 g/m², bruin, 
per stuk

80 g/m²

948915 3,25 2,60 1St.=
0,22

581362  6,00 1m=
0,33

300074 31 gram  2,95 100g=
9,52

300085 125 gram  5,95 100g=
4,76

Houten veren
Kleurig gesorteerd, afmeting: ca. 95 x 
25 x 3 mm, set 12 stuks

Washi Tape
6 verschillende designs, van rijstpapier, 
zelfklevend, licht transparant met een 
mat oppervlak, afmeting: ca. 5 m x 
15 mm, zwart/wit, 6 stuks

UHU alleslijm extra
Met oplosmiddel.
De unieke, gel-achtige kunstharslijm voor 
snelle en heldere verlijmingen. De 
gel-achtige consistentie maakt het moge-
lijk om drupvrij en netjes te lijmen, de 
lijm vloeit niet uit. Ideaal voor verticale 
vlakken. Kreukelt het papier niet, 
per stuk

2,60
3,25

Set 12 stuks

6-delig
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484578 Per stuk  1,55

607349  6,50 1qm=
10,83 607350  6,50 1qm=

10,83

527274  4,95 1qm=
13,10

417843 180 gr  7,20 100g=
4,80

417854 300 gr  10,10 100g=
3,37

526533  4,95 1qm=
13,10

469140  3,70

502801  1,10 1St.=
0,07594884  2,50 100g=

25,00

595983  4,95

484567 Pak 12 stuks 15,45 12,35 1St.=
1,03

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

décopatch® papier set N°8
Afmeting: ca. 300 x 400 mm, 20 g/m², 
5 vel

décopatch® papier set N°9
Afmeting: ca. 300 x 400 mm, 20 g/m², 
5 vel

Paper Patch papier - Stippen hotfoil
Kleur: wit/goud glanzend
Gewicht: 26 g/m²
Afmeting: ca. 300 x 420 mm 
3 vel

décopatch® lijm
Lijmt papier en stof op alle 
oppervlakken. Eenmaal 
gedroogd, vormt de lijm 
een transparante, glanzen-
de, waterdichte en niet 
plakkerige film. Op water-
basis en daardoor geschikt 
voor kinderen.

Paper Patch papier ‘Kant’
Kleur: goud/mint
Gewicht: 26 g/m²
Afmeting: ca. 300 x 420 mm 
3 vel

Penselenset
Penselen met een synthetische kwast, 
2 vlakke penselen maat 6, 10 en 1 spitse 
penseel maat 4, set 3 stuks

Veren
Groottes vrijblijvend gesorteerd,
afmeting: ca. 90 - 150 mm, wit, 
pak 15 stuks

Pluisveren
Groottes vrijblijvend gesorteerd, afme-
ting: ca. 50 - 130 mm, pasteltinten, 10 g

Belletjes
Afmeting: ca. ø 6 mm, 10 mm, 14 mm, 
pastelkleuren, set 26 stuks

26-delig

12 stuks

Per stuk

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Glitter set
Kleurig gesorteerd, 30 buisjes à 3 g
443655  9,25 100g=

10,28

10 g 15 stuks

5 vel5 vel

30-delig

3 vel 3 vel

3-delig

Zonder afbeelding. De plaksteen-
tjes Art.N° 595916  kunt u voor 
het versieren gebruiken.
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440794 4,10 3,30

458375 1,40 1,10

554646 17,90 14,30 1St.=
1,19

437515 4,00 3,20 1St.=
0,32

494313 1,30 1,05

461314 2,05 1,65

449031 1,80 1,45

458397 2,55 2,05

411803 1,30 1,00

533716 14,85 11,90 100ml=
4,51

428248 1,05 0,85

Paper Art mask “koninklijk”
Naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 270 x 210 x 5 mm, per stuk

Paper Art halfmasker
Naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 160 x 90 x 2 mm, per stuk

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

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

Paper Art bril, rond
Naturel, zonder decoratie
afmetingen: ca. 11 x 16 x 5,5 cm, per stuk

Paper Art masker “Zon”
Naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 240 x 180 x 2 mm, per stuk

Paper Art masker “Kat”
Naturel, zonder decoratie, afmetingen: 
ca. 190 x 110 x 2 mm, per stuk

Paper Art masker
Naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 220 x 150 x 3 mm, per stuk

Paper Art “Kroon”
Met elastiek, naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 15,5 x 10 cm, per stuk

Rico Design Acrylverf set “Home Acryl Mini”
De set bevat 12 flesjes van 22 ml in de kleuren: citroen, geel, briljant rood, granaatrood, 
lichtblauw, ultramarijn, bladgroen, groen, oker, chocoladebruin, zwart en wit.

Paper Art bril, ovaal
Naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 17 x 4,5 cm, per stuk

12 stuks

Set 12 stuks

10 stuks

8 stuks

10 stuks1000-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

3,30

1,10

3,20

1,05 0,85

1,65

1,45

2,05

1,00

4,10

1,40

4,00

1,30 1,05

2,05

1,80

2,55

1,30

11,90
14,85

14,30 
17,90 

Gunstig geprijsd! 

Knutselvilt Art.N° 512172 in twee ca. 1,5 cm breed 
en ca. 40 cm lange stroken snijden, de ganzenveren 
in zwart Art. N° 509652 (vindt u terug op pagina 6) 
op een vilten strook lijmen, dan een 2de er bovenop 
plakken en met strassteentjes versieren. Achter, om 
het te sluiten, een knoop maken.

Onze tip!

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

470588  12,95

585090 ca. 40 x 6 mm  4,40 1St.=
0,44

585104 ca. 60 x 6 mm  4,40 1St.=
0,55

Sieraadstenen set “Bont”
In verschillende vormen en formaten, bonte 
kleuren, met patroon, in transparante 
kunststof box, set ca. 1000 stuks Platinakleur, pak 8 stuks

Haarspelden
Platinakleur, pak 10 stuks
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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

418779 Geeltinten  3,25 1qm=
0,93

419203 Groentinten  3,25 1qm=
0,93

419166 Blauwtinten  3,25 1qm=
0,93

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  6,00 1kg=
26,67

301161 550 gram  10,00 1kg=
18,18

Ponal® Express 
houtlijm
Zonder oplosmiddel en 
geurloos.
De houtlijm met snelle 
kracht, hecht al na 5 minu-
ten en kan dan belast wor-
den, 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

Set 80 stuks

10 vel

118 g

200251  1,00 1St.=
0,05

Bloemdraad
Afmeting: ca. ø 1,2 mm x 500 mm, 
groen, 20 stuks

20 stuks
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

10-delig

Kristalhelder
463877

Glow-in-the-dark geel
463291

Wit
463855

Geel
462974

Huidskleur
463958

Robijnrood
462033

Arctis
463006

Reseda
463257

Zwart
463914

Ultramarijn
462099

Lichtbruin
463279

Goud
463936

Goud
463899

Glitterijs
469747

Citroen
462963

Oranje
462985

Lichtroze
463969

Bordeaux
463970

Azuurblauw
462088

Zilver
463925

Zilver
463888

elk 4,00 3,20 100ml=
4,00

Marabu fun & fancy Window Color
Schilderplezier direct uit het flesje.
Transparante, verwijderbare verf. Schilder op folie, 
laten drogen, verwijderen en op een glad oppervlak 
plaatsen. Geschikt voor ramen, glas en porselein, 
plakt vanzelf en is gemakkelijk te verwijderen. 
Hoogglans, op waterbasis, brillante kleuren, 80 ml

Contourverf:

463291 Glow-in-the-dark geel 4,00 3,00 100ml=
3,75

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

464068 13,95 11,15 1qm=
6,37

464644  4,10 1qm=
6,51

411584 11,90 9,50 1qm=
5,43

411595 18,10 14,50 1qm=
4,14

PVC folie
Transparant, niet zelfklevend. Na het drogen de motieven loshalen. 
0,5 mm dik, A4 -formaat, pak 5 stuks

Transparant, niet zelfklevend. Na het drogen de motieven loshalen. 
0,5 mm dik, 50 x 70 cm, pak 5 stuks

Window Color folie set
Voor het opschilderen van motieven, zelfklevend, transparant, 
afmeting: ca. 35 x 50 cm, 0,075 mm dik, 10 stuks

Voor het opschilderen van motieven, zelfklevend, transparant, 
afmeting: ca. 50 x 75 cm, ca. 0,075mm dik, 10 stuks

Schilderfolie

Window Color set ’Fashion Designer’
Inhoud:
9x raamverf van elk 80 ml in de kleuren sneeuwwit, huidskleur, goudgeel, roze, lichtblauw, 
donkerblauw, metallic violet, glitter pink, glitter zilver, 1x contourverf zwart 80 ml, 
3x speciaalfolie, 150x strasssteentjes, motiefvoorbeelden en ideeënbrochure, per set

Window Color set ’Feel the Flow’
De inkleurset voor volwassenen. Na het drogen werken de kleuren als glasverf.
Inhoud: 
5x raamverf van elk 80 ml in de kleuren oranje, pink, violet, lichtblauw en turkoois.
5 transparante kaarten met motief, verschillende motieven om in te kleuren, 
ca. 130 x 180 mm, 10-delig

611155  29,95

611166  19,95

Vogels uit de schilderfolie knippen, het motief met de contourverf er op schilderen, 
evt. het motief er onder leggen en na het drogen met Window Color inkleuren.

Onze tip!

LE
T O

P!
 N

ie
t g

es
ch

ikt
 vo

or
 ki

nd
er

en
 jo

ng
er

 d
an

 3 
ja

ar
Di

t p
ro

du
ct

 b
ev

at
 kl

ei
ne

 on
de

rd
el

en
 d

ie
 in

ge
sli

kt
 ku

nn
en

 w
or

de
n

Ka
ns

 op
 ve

rst
ikk

in
gs

ge
va

ar
Aa

nb
ev

ol
en

 le
ef

tij
d:

 va
na

f 3
 ja

ar



S013_nl_nl12   www.opitec.nl                         NL 0 72 / 509 47 71                         NL  0 72 / 509 11 79
    www.opitec.be                                  BE     03 / 234 36 13                                   BE      03 / 234 30 18

Vo
or

be
el

de
n 

ge
m

aa
kt

 d
oo

r O
PI

TE
C

Een plank - 
vele ideeën

De handleidingen voor deze vele ideeën kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/een-plank-vele-ideeen

Maak houten plankjes 
in de Vintage-Look.
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512738  2,60

479322  2,95

630980  1,65 1St.=
0,16

elk 9,95 7,95 100ml=
1,99

425549 9,50 7,60

113613  2,95

287032  0,90 1St.=
0,09

441549  5,80

585241  2,85

537012  5,25 1m=
0,03

545737  3,25

585193  2,85

568902 7,80 6,25 1L=
41,67

607143 ca. 200 x 200 x 20 mm  1,70 1qm=
42,50

532101  9,95

606723 ca. 500 x 200 x 20 mm  4,25 1qm=
42,50

Thermometer
Afmeting: ca. 26 cm, zwart , per stuk

Kwarts uurwerk
Tot 17 mm wanddikte, per stuk

Grenen blokken (2e keus)
Geringe maatafwijkingen mogelijk.
afmeting: ca. 30 x 30 mm, 10 stuks

PINTY Plus® Chalk Finish verfspray
De krijtverf spray op waterbasis, is ideaal 
voor decoratie doeleinden. Met een ultra 
matte en fluweelachtig uiterlijk, geeft 
deze krijtverf vele oppervlakken een lich-
te vintage-look. Het beste geschikt voor 
gebruik op hout, kunststof, canvas, 
metaal, karton en glas. Voor een glad, 
gelijkmatig oppervlak, meerdere dunne 
lagen opbrengen. 
De krijtverf kan binnen 15 minuten 
met water verwijderd worden. 400 ml 
(genoeg voor een oppervlak van 2 m²), 
per stuk

Lichtslang LED
Buiten- en binnenverlichting, 30 LEDs, 
warmwit licht, afstand tussen de lampen 
ca. 100 mm, lengte ca. 3 m, voedings-
snoer ca. 500 mm, transparante kabel, 
met aan/uit schakelaar aan de batterijbox 
en timer, levering zonder 3 x batterijen 
1,5 V (AA), per stuk

Metalen wijzerpaar
Zwart gelakt, paar 135/100 mm

Ophangogen
Van ijzer, messing gecoat, 
afmeting: ca. 18 mm breed, 
incl. spijkertjes, 10 stuks

Micro LED lichtsnoer
Binnenverlichting, 20 LED’s, warmwit, 
batterijbox van kunststof, met aan-/uit 
schakelaar, kabel zilver/transparant, 
afstand tussen de lampjes: ca. 5 cm, totale 
lengte ca. 1,30 m, toevoersnoer ca. 30 cm, 
incl. 4 knoopcel batterijen, per stuk

Koperen hanger donut
Om nog te bewerken, afmeting: ca. ø 50 x 
1,5 mm, rijggat: ca. 2,5 mm, uitsnijding: 
ca. ø 16 mm, per stuk

Katoendraad
100% katoen, zeer scheurvast, ca. 1 mm 
dik, spoel ca. 160 m, per stuk

Glazen windlicht
Met metalen theelichthouder om op te 
hangen, helder, afmeting: ca. ø 75 x 
215 mm, hanger: ca 210 mm, 2 delig

Koperen hanger rond
Te bewerken, afmeting: ca. ø 50 x 1,5 mm, 
boorgat: ca. 2,5 mm, per stuk

Marabu Do-it lakspray
Metallic-optiek, sneldrogende kunstharslak 
voor papier, hout, metaal, keramiek, glas 
en oplosmiddelbestendige kunststoffen. 
150 ml, per stuk

Grenen plankje
Onbehandeld, ruw gezaagd, per stuk

Duits boek: Paletten dekorativ und praktisch
Alice Rögele - Uitgeverij TOPP
Pallets zijn ongelooflijk veelzijdig en de ruwe houtlook is trendy. Maak leuke 
decoraties voor in huis, tuin, balkon of terras. Inbegrepen in dit boek zijn 
voorbeelden op ware grootte en exacte instructies.
Softcover, 32 pagina’s, met sjablonen, afmeting: ca. 170 x 220 mm, per stuk

Wit
609949

Zwart
609938

Steengrijs
609905

Crème
609824

Bruin
609927

Asgrijs
609916

7,60

6,25

9,50

7,80

2-delig

10 stuks 10 stuks 160 m

150 ml

Grenen-/naaldhouten latjes

Boeken zijn Duitstalig, kunnen niet worden geruild en 
zijn uitgesloten van speciale aanbiedingen!

elk 7,95
9,95

Een spijker assortiment kunt u terugvinden op pagina 24. Het gereedschap, schroeven 
en schuurpapier, voor het bewerken van de plankjes, kunt u terugvinden in de 
hoofdcatalogus op pagina 159.

Dikte x 
breedte

Standaardmaat
250 mm lang
prijs per stuk

10 x 30 mm 610609  0,37 1m=
1,48 

Dikte x 
breedte

Standaardmaat
500 mm lang
Prijs per stuk

15 x 40 mm 642211  0,95 1m=
1,90 

15 x 60 mm 642714  1,85 1m=
3,70 

Dikte x 
breedte

Standaardmaat
1000 mm lang

prijs per stuk

18 x 56 mm 992154  2,35 1m=
2,35 

18 x 93 mm 992165  3,15 1m=
3,15 
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533130 ca. 50 cm x 30 mm  10,95 1m=
21,90

583814 Platinakleur  2,20 1St.=
0,04

507537 200 gram  2,35 1kg=
11,75

626639  2,25 1qm=
50,00

594345 Wit 8,95 7,15 1m=
3,58

516341  9,05

611340  21,00 1qm=
28,00 611351  21,00 1qm=

28,00

563016 14,95 11,95 100ml=
23,90

530866  39,50

260099  1,85 1St.=
0,02533392 ca. 1 m x 30 mm  19,95

583825 Goudkleur  2,20 1St.=
0,04

525598 1000 gram 9,85 7,90

594356 Grijs/bruin 8,95 7,15 1m=
3,58

Leren band
Afmeting: ca. 50 cm x 30 mm, ca. 4 mm 
dik, naturel, per stuk

Tussenringen gehard
Afmeting: ca. ø 6 mm, ca. 1 mm dik, 
50 stuks

Wattenvulling
1A-kwaliteit, wasbaar tot 30°C

Grenen/vuren-naaldhouten plankje
2 kanten vlak geschaafd, 2 kanten netjes 
gezaagd, afmeting: ca. 150 x 300 x 
15 mm, per stuk

Band van imitatiebont
Op 30°C wasbaar, afmeting: ca. 2 m x 
50 mm, per stuk

Leer resten mix
Stukken rundleer om mee te knutselen. 
In diverse maten, diktes en kleuren, 
vrijblijvend gesorteerd, ca. 1 kg.

Pluche stof
Lange vezels, licht gekruld, afmeting: ca. 
1,50 m x 50 cm, lichtbeige, per stuk

Pluche stof
Korte vezels, afmeting: ca. 1,50 m x 50 cm, 
naturel, per stuk

Leer - Antique Finish
Met het aanbrengen van Antique Finish krijgt 
het leer een antieke look, de natuurlijke nerf 
van het leder wordt geaccentueerd, en de 
kleur ziet er dieper en mooier uit.
50 ml, per stuk

Gaten- en ogentang “Crop-a-Dile”
Met veel accessoires, in kunststofkoffer en
100 oogjes in verschillende metaalkleuren in 
de dikte van ca. 4 mm, buitenmaat ca. 8 mm.
Passend voor een oogdikte van ca. 3 tot 5 
mm. 1 set

Spaanplaat schroeven
Verzinkt, afmeting: ca. 3 x 25 mm, 
100 stuks

Knutselpakket ’Kruk’
Inhoud:
4x grenen lat 35 x 3 x 3 cm, naturel, met 4 gaten, 8x grenen rondhout 26,5 x 1,5 cm, 
naturel, 45° afgeschuind, 1x houtlijm, 1x schuurpapier, 1 x Duitstalige handleiding 
zitvlak weven.
Materiaal voor zitvlak s.v.p. apart bestellen. Wij raden hiervoor Zpagetti - koord of 
sisaltouw aan.
113912 8,75 5,75

11,95

5,75
8,75

50 ml

50 cm

100 cm

50 stuks

100 stuks

1 kg

elk 7,15
8,95

14,95

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

Houten plankjes en PintyPlus® 
krijtverf spray kunt u terug-
vinden op pagina 13, houten 
schijven op pagina 16 en 17.

Zo werkt het: Hocker volgens 
instructies in elkaar zetten. 2 hou-
ten plankjes verlijmen (30 x 30 cm 
zitvlak) met imitatiebont stof en 
tacker N° 342155 spannen. 
Met vulwattten vullen.

Zo werkt het: Het patroon van de 
huissloffen aan de schoenmaat 
aanpassen en uit het knutselvilt 
N° 417278 en N° 417968 knippen. 
Met de hand of naaimachine aan 
elkaar naaien, bont erop naaien of 
lijmen.

Hocker

Huisslof fen

De handleiding en het patroon voor de huissloffen 
kunt u terugvinden op www.opitec.nl/huissloffen

448699  5,95 100ml=
2,38 516123  13,95

Creall® Boardy schoolbordverf
Schoolbordverf op waterbasis. Maakt van 
elke oppervlak een schoolbord. Verbruik: 
ca. 100 ml per m², zwart, 250 ml, per stuk

3D Houten wandtrofee ’Eland’
Wandtrofee van hout om te beschilderen, 
beplakken en versieren. Eenvoudig insteek 
systeem, gelaserde hout-elementen, met 
insteek instructies. Afmeting: ca. 360 x 
190 x 450 mm, 13-delig

LET OP! Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen 
die ingeslikt kunnen worden
Kinderen jonger dan 3 jaar alleen 
onder toezicht van volwassenen la-
ten spelen
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

13-delig
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De handleiding voor de planken met leren ophangsysteem 
en het leren kleedje kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/leren-accessoires

Leer & bont 
ontmoet hout

Hutten-stijl
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Maak de tempex vormen voor de 
mozaïek modellen zelf! Met de 
styropor®- en hardschuim snijder 
snijdt u moeiteloos de gewenste 
vorm uit.

Styrodur hardschuim
Per stuk
872048 ca. 200 x 200 x 30 mm  0,95 1qm=

23,75

872056 ca. 500 x 300 x 30 mm  2,95 1qm=
19,67

872551 ca. 500 x 300 x 40 mm  3,35 1qm=
22,33

Hecht op papier, karton, 
hout, kunststof, styropor® 
en glas. Bijzonder geschikt 
om mozaïekstenen op 
afgeronde vormen te 
bevestigen.

3D-kit siliconenlijm
Doorzichtige, vullende en elastisch blij-
vende siliconenlijm. Tube met spuitmond, 
sleutel en doseerspuit, per stuk

OPITEC houtlijm
Zonder oplosmiddel.
De OPITEC universele houtlijm is een 
snelbindende witte houtlijm op water-
basis voor watervaste verlijmingen, 
droogt transparant op, per stuk

Styropor® en hardschuim snijder
Draadloze snijder, snijhoogte ca. 65 mm, 
ideaal voor hardschuim platen, Styrodur® 
en Styropor® (piepschuim), plus 3 snijdra-
den.  Werkt op batterijen, excl. 4 Mignon 
batterijen 1,5 V (AA).
Reserve snijdraden art.nr. 305683
305672  18,75

Houten schijven
Vrijblijvend gesorteerd, afmetingen 
ca. ø  30 - 80 mm, ca. 20 - 30 mm dik

Jutegaren
Kleurafwijkingen zijn mogelijk, licht 
gebleekt.
Afmeting: ca. ø 3,5 mm, ca. 55 - 60 m, 
200 g, per stuk

Jute koord
Op houten spoel, naturel, afmeting: ca. 
7 m lang, ca. 8 mm dik, per stuk

Vrijblijvend gesorteerd, afmeting: ca. 
ø 10 - 30 mm, ca. 5 mm dik

Vrijblijvend gesorteerd, afmetingen 
ca. ø 30 - 80 mm, ca. 20 - 30 mm dik

700380 ca. 10 stuks  3,25 1St.=
0,33

507722  3,05 100g=
1,52

948096 7,50 6,00 1m=
0,86

700634 ca. 100 stuks  5,70 1St.=
0,06

700863 ca. 2 kg 15,25 12,20 1kg=
6,10

10 stuks

100 stuks

2 kg
425701 ca. ø 125 mm 3,25 2,60
425723 ca. ø 180 mm 4,50 3,60

Spiegel
Dikte: ca. 4 mm, per stuk

Zonder
oplosmiddel

314787 50 ml 3,90 3,50 100ml=
7,00

301416 Fles 100 ml  2,30 1L=
23,00

314798 80 ml  4,90 100ml=
6,13

301759 Fles 250 ml  3,75 1L=
15,00

6,00
7,50

De handleiding voor de houten spiegel kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/spiraalspiegel

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...

Reserve snijdraad (N° 305683) 
en batterijen (N° 210625) graag 
apart bestellen.
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Gatenzaag set
Gatenzaag set met geharde zaagtanden, 
10 mm schacht, levering incl. 8 zaagcir-
kels met ø 25-32-38-45-51-57-63-68 mm, 
zaagdiepte 28 mm, centreerboor verwis-
selbaar. 8-delig

Glasstenen ’Nuggets Mini’
Transparant gekleurd, vrijblijvend gesor-
teerd, afmetingen: ca. ø 10 - 12 mm, 250g 
= ca. 200 stuks, genoeg voor een opper-
vlakte van ca. 20 x 20 cm

350194 8,75 7,85 563223 7,80 6,25 1kg=
25,00

De handleiding voor de ronde 
mozaïek afbeeldingen kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/
marmerbeeld

De handleiding voor de moza-
iek-raamversiering kunt u terugvinden 
op www.opitec.nl/glazuur-mozaïek

Berkenschijven
Vrijblijvend gesorteerd, rond, afmeting: 
ca. ø 200 - 300 mm, ca. 25 - 35 mm dik, 
per stuk

Vrijblijvend gesorteerd, rond, afmeting: 
ca. ø 80 - 120 mm, ca. 10 - 15 mm dik, 
pak 10 stuks

723463  5,00

723441  6,85 1St.=
0,68

Per stuk
10 stuks

7,85
8,75

8-delig

Koudglazuur set 50 ml
Inhoud:
Koudglazuur hars 25 ml, koudglazuur ver-
harder 25 ml, mengbeker, 2 roerstaafjes, 
duitstalige gebruiksaanwijzing, genoeg 
voor een oppervlak van ca. 0,2 m²
437939 7,00 5,60 1L=

112,00

424222 20,65 16,50 1L=
82,50

Koudglazuur set 200 ml
Inhoud:
Koudglazuur hars 100 ml, koudglazuur 
verharder 100 ml, mengbeker, roerstaafje, 
duitstalige gebruiksaanwijzing, genoeg 
voor een oppervlak van ca. 0,8 m², per set

Blauwtinten
597918

Tiffany mozaïek transparant/opaak
Afmetingen: ca. 10 x 10 x 3 mm, 200 gram 
per verpakking, ca. 300 stuks, genoeg voor 
een oppervlak van ca. 190 x 190 mm.
elk  5,10 1kg=

25,50 

Tiffany mozaïek mix van opaak, niet doorzichtige 
gekleurde glasstukjes en hoog transparante glas-
stukjes. Tiffany-mozaïek is aan beide zijden toe te 
passen, de ene zijde is glad, de andere zijde laat 
wat structuur zien. De mozaïek is voor zowel bin-
nen als buiten geschikt.

Groentinten
597930

6,25
7,80

563418  6,75 1kg=
33,75

563429 14,95 11,95 1kg=
23,90

Marmer mozaïek mix
Glad aan beide zijden, vorstbestendig, slijt-
vast, ca. 4 mm dik, vrijblijvend gesorteerd, 
gekleurde mix, 200 g = ca. 130 mozaïekste-
nen van 10 x 10 mm, ca. 15 mozaïekstenen 
van 20 x 20 mm, toereikend voor een 
oppervlak van ca. 160 x 160 mm

500 g = ca. 375 mozaïekstenen, toerei-
kend voor een oppervlak van ca. 250 x 
250 mm

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
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Diameter

Standaardmaat
500 mm lang

Prijs per pak

ø 10 mm 681073 10 stuks  2,10 1m=
0,42

570130 1 kg  6,50 1kg=
6,50

480666  4,50 1L=
45,00573220 3,50 2,80

601135 ca. ø 40 x 10 mm  1,95 1St.=
0,20

480552 7,50 6,20

528111  7,95 1m=
1,59

528100  6,95 1m=
0,70

601146 ca. ø 50 x 10 mm  2,25 1St.=
0,23

601157 ca. ø 60 mm, 10 mm  3,75 1St.=
0,38

570152 2,5 kg  17,50 1kg=
7,00

572084 8 kg  42,50 1kg=
5,31

Creatief beton
Creatief beton is een hoogwaardig en 
makkelijk te verwerken beton-gietmate-
riaal. U kunt probleemloos leuke acces-
soires maken zoals schalen en vazen. Als 
gietvormen kunt u kunststof vormen en 
siliconen vormen gebruiken. Maar ook 
vormen van papiermaché en nog veel 
meer. Per stuk.
Mengverhouding 
water : creatief beton = 1 : 10

Scheidingsmiddel - Formestone
Op waterbasis - biologisch afbreekbaar. 
Voor het voorbehandelen van vormen van 
kunststof, latex en siliconen. Door het 
aanbrengen van het scheidingsmiddel in 
de vorm, kunnen gegoten objecten van 
beton en gips, gemakkelijk verwijderd 
worden. Tevens wordt de gietvorm extra 
beschermd tegen beschadiging, 100 ml, 
per stuk

Decoratief glas met metalen ketting
Om op te hangen, helder, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 85 x 135 mm, hanger ca. 
200 mm, per stuk

Beukenhouten wielen
Naturel, zonder decoratie, 
met gat: ca. 4 mm, 10 stuks

Gietvorm - paneel
Afmeting vorm: ca. 250 x 250 cm, ca. 10 mm diep, kunststof met passende, 
flexibele structuur folie (Design: vlecht-art, strepen, banden), benodigd 
materiaal: ca. 1500 g creatief beton, 4-delig

Polyvezel touw
Afmetingen: ca. ø 14 mm, 5 meter, 
per stuk

Afmetingen: ca. ø 10 mm, 10 meter, per stuk

6,20
7,50

4-delig

10 stuks

5 m

10 m

100 ml

10 delen 
creatief 
beton

1 deel 
water

2,80
3,50

De handleiding voor de beton 
plank kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/beton-plank
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standaardmaat
1000 mm lang

Prijs per stuk

ø 12 mm 600534  0,95 1m=
0,95

Beuken rondhout
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54-delig

2-delig

2-delig

250 g

300 ml
Wonen met beton...

566081  7,25

572109  12,25 1L=
40,83

566092  25,95

490087 ca. ø 160 mm  3,50
490076 ca. ø 140 mm  2,75
490065 ca. ø 120 mm  1,95

490261 ca. 100 mm  1,45

490054 ca. ø 100 mm  1,60

426020 ca. 80 mm  1,25

490043 ca. ø 80 mm  1,10

490250 ca. 60 mm  0,80

605543  12,35 1kg=
49,40

Katoen koord
65% Polyester, 35% katoen, zeer slijtvast, 
afmeting: ca. ø 2,5 mm x 70 m, naturel, 
per stuk

Formalate - Latex afgietmateriaal
Het afgietmateriaal is geschikt om Paper 
Art vormen duurzaam te maken bij het 
gebruik van creatief-beton. Paper Art 
vorm met latex emulsie bestrijken, laten 
drogen, met creatief-beton opvullen en 
laten uitharden, beton uit de Paper Art 
vorm halen. Levering incl. producthand-
leiding. 300 ml, per stuk.

Macramé hanging basket - knutselset
Inhoud: 
1 Jutegaren 50 m, 20 houtenkralen ca. ø 15 mm, 
1 kg gietpoeder Raysin 200, 25 papieren rietjes, 
6 glazen kralen met groot gat, incl. Duitstalige 
handleiding, 54-delig

Kunststof ei
Glashelder, 2-delig

Kunststof bol
Glashelder, 2-delig.

Houten kralen
Tweede keus: lichte kleur en vormfoutjes, 
afmetingen: ca. ø 4/6/8/10/12/15 mm, 
rijggat: ca. 1 - 3 mm, naturel tinten, 
ca. 250 gram = ca. 2750 stuks

Voor het rijgen van de houten 
kralen wordt het koord 
N° 537090 gebruikt.

Inhoud N° 566092 is voldoende 
voor 2 hanging baskets.

TIP! Ook breekbare kunststofvor-
men kunnen met een latexlaag 
beschermd worden.

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Verstikkingsgevaar door kleine balletjes

2-delig

70 m

454580  2,35

Kunststof bol
Met grote opening, glashelder, afmeting: 
ø 120 mm, 2-delig De handleiding voor de be-

ton-schalen kunt u terugvinden 
op www.opitec.nl/plantenbol
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573806  13,15

527300  5,58 1qm=
14,76

527252  4,95 1qm=
13,10 309089  9,25 100ml=

3,70527207  4,95 1qm=
13,10

526902  3,95 1qm=
10,45

527218 Harten zilver - hotfoil  4,95 1qm=
13,10

527263 Gouden harten - hotfoil  4,95 1qm=
13,10

441491 20 LED’s, lengte 2,4 m  4,90
441480 10 LED’s, lengte 1,4 m  4,10

206864  10,50 1St.=
0,44

Gatenpons set
Incl. 3 opzetstukken om gaten te maken. In 
de afmetingen: ca. ø 2 mm, 3 mm en 4 mm, 
afmeting: ca. 145 mm lang, 4-delig

Paper Patch papier - 
ZigZag hotfoil
Afmeting: ca. 300 x 420 mm, 26 g/m², 
3 vel

Paper Patch papier - Bogen hotfoil
Afmeting: ca. 300 x 420 mm, 26 g/m², 
3 vel

Pattex® Made at Home
Decoupage lijmlak
De lijm heeft een geïntegreerd penseel en 
is ideaal voor creatieve vormgeving met 
servetten. Na de droogtijd wordt de lak 
transparant, het heeft een glanzend 
effect en is watervast, 250 ml, per stuk

Paper Patch papier Zigzag hotfoil
Afmeting: ca. 300 x 420 mm, 26 g/m², 
zilver/wit, 3 vel

Paper Patch papier ‘Wereldkaart’
Afmeting: ca. 300 x 420 mm, 26 g/m², 
3 vel

Paper Patch papier
Afmeting: ca. 300 x 420 mm, 26 g/m², 3 vel

LED - lichtsnoer
Binnenverlichting, transparante lampjes, 
batterijbox van transparant kunststof, 
met aan/uit schakelaar, transparante 
kabel, afstand tussen de lampjes ca. 
10 cm, voedingssnoer 50 cm, 
excl. batterijen: 3 x AA 1,5 V, per stuk

Camelion® Alkaline Plus voordeelpak
1,5V mignon batterij (AA), 0% kwik, 
0% cadmium, 24 stuks

433131 A  2,65
433142 B  2,65
433153 C  2,65
433164 D  2,65
433175 E  2,65
433186 F  2,65
433197 G  2,65
433212 H  2,65
433234 I  2,65
433245 J  2,65
433256 K  2,65
433289 L  2,65
433290 M  2,65

433337 N  2,65
433348 O  2,65
433360 P  2,65
433382 Q  2,65
433429 R  2,65
433430 S  2,65
433441 T  2,65
433463 U  2,65
433474 V  2,65
433566 W  2,65
433588 X  2,65
433669 Y  2,65
433740 Z  2,65
434230 &  2,65

Paper-Art letter
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie,
Letter breedte ligt tussen 60 - 140 mm, hoogte ca. 100 mm, diepte ca. 30 mm, per stuk

4-delig

24 stuks

250 ml

3 vel

3 vel

3 vel

3 vel3 vel

Paper Patch Papier

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

527344  4,95 1qm=
13,10

Paper Patch papier - 
driehoek hotfoil
Afmeting: ca. 300 x 420 mm, 26 g/m², 
3 vel

3 vel

De handleiding voor de verlichte letters kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/verlichteletters
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25-delig

6 stuks

10 stuks
25 stuks

18 vel

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

561494  3,95 1St.=
0,16

564850  2,95 1St.=
0,49

561933  2,75 1St.=
0,28

611133 10,50 9,99
532031 ca. 160 x 110 mm  8,50
531932 ca. 210 x 297 mm  12,50

561483  3,95 1St.=
0,16

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

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

Papieren rietjes
Per 2 gesorteerd, cirkel en strepen, 
geschikt voor levensmiddelen, afmeting: 
ca. ø 5 x 195 mm, zwart/wit, 25 stuks

Kartonnen bakjes
Zonder decoratie, geschikt voor levensmidde-
len, afmeting: ca. 110 x 50 x 110 mm, 6 stuks

Sluitflappen van karton
Voor het sluiten van papieren zakken, 
met vouwkant, zigzag patroon, afmeting: 
ca. 130 x 70 mm, zwart/wit, 10 stuks

Handlettering ’Spreuken’
Inkleuren - Uitnemen - Ophangen
Grappig, brutaal of gewoon mooi: alle 
24 spreuken in dit boek zijn liefdevol in 
trendy handlettering stijl getekend en 
kunnen ingekleurd worden. De pagina’s 
kunnen gemakkelijk uit het blok 
gescheurd worden.
Softcover, 24 pagina’s, incl. DIY-ideeën, 
afmeting: ca. 210 x 295 mm, per stuk

Papierblok ’Positive Attitude’
Enkelzijdig bedrukt, 210 g/m², verschillende motieven, gedeeltelijk met mat/gouden 
elementen, 18 vel

Papieren zakjes
Met stippen patroon, ook geschikt voor 
levensmiddelen, afmeting: ca. 130 x 165 mm, 
zwart/wit, 25 stuks

Boeken zijn Duitstalig, kunnen niet worden geruild en 
zijn uitgesloten van speciale aanbiedingen!

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
210 g/m²
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512132  1,65 1St.=
0,14

205695 Zwart  3,20 1m=
0,32

569481 8,80 7,05304609  15,95

elk 3,90 3,10 1m=
6,20 elk 2,75 2,20

205709 Wit/transparant  3,20 1m=
0,32

Oorhanger
Afmeting: ca. 20 mm, pak 12 stuks

Magic string
Elastisch rubber, afmeting: ca. 10 m, 
ca. 0,6 mm dik, per stuk

Basisset sieraden
Voor het maken van kettingen, armbanden en hangers.
Inhoud: karabijnhaken, draad, knijpkralen, metalen ringen in een praktische kunststof box, 
zilverkleurig, ca. 94-delig

Tangen set
Inhoud: zijsnijtang 110 mm, ronde tang 125 mm, tang 120 mm, tang 45° gebogen 120 mm, 
halfronde tang 150 mm, kopkniptang 100 mm, alle tangen met PVC-handvat, in praktisch 
etui, 6 stuks

Leren band
ca. 500 x 2 x 10 mm, plat, per stuk

Veloursband
Met zilverkleurige siersteentjes, afmeting: 
ca. 1 m x 5 mm, per stuk

Zwart
576402

Zwart
509113

Zand
576310

Donkerbruin
508966

7,05
8,80

94-delig

12 stuks

6-delig

10 m

1 m
500 mm

elk 3,10
3,90

Suède - of leren band op de 
juiste lengte knippen, aan elke 
kant een gat (dun band kan met 
een knutselmes Art.N° 301530, 
bij dik leer met een gatenpons 
Art.N° 573806 ) boren, dan een 
tussenring (om te verbinden) er 
in hangen.

Onze tip!

elk 2,20
2,75

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

582678  2,05 100g=
12,06

Rocailles metallic
Afmeting: ca. ø 4,5 mm, rijggat ca. 1,5 mm, 
17 gr., zilverkleur, ca. 200 stuks in een doosje

17 g

426349  5,35

Kunststof box
Met deksel en 12 doosjes met schroef-
deksel, afmetingen box: ca. 162 x 122 x 
21 mm, doosjes: ca. ø 39 x 20 mm, 
transparant, set van 13 stuks

13-delig
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726667 3,75 3,00 1St.=
0,30

726726  2,95 1St.=
0,49

597697  2,20 1St.=
0,02

514291  1,50 547692  3,00 1St.=
0,03

474730  1,85 1St.=
0,02

726690 3,75 3,00 1St.=
0,30

726405  1,95

726449  2,20 1St.=
0,22

514567  2,50 531998 Zwart  2,05 1m=
0,06

716763 ca. 57 mm  1,55

531954 Wit  2,05 1m=
0,06

716279 ca. 114 mm  1,70

Hangers ‘Veren’
Afmeting: ca. 40 mm lang, zilverkleur 
oogje: ca. 4 mm, wit, set 10 stuks

Metalen hangers ’Spiraal’
Zilverkleur, afmeting: ca. ø 20 mm, 
rijggat: ca. 1,5 mm, set 6 stuks

Houten kralen
Afmeting: ca.ø 8 mm, rijggat: ca. 2 mm, 
zwart, pak 90 stuks

Eindkapje sluiting
Met veerring, voor 1 mm band of 
ketting, afmeting: ca. 50 mm lang, 
platinakleur, 2-delig

Nietstiften
Afmeting: ca. 45 mm lang, ca. ø 0,5 mm, 
platinakleur, pak 100 stuks

Knijpkralen
Rijggat ca. ø 1 mm binnen, kraal ca. 
ø 2 mm buiten, platinakleur

Hangers ‘Veren’
Afmeting: ca. 40 mm lang, zilverkleur 
oogje: ca. 4 mm, zwart, set 10 stuks

Metalen hanger ’Veer’
Zilverkleur mat, afmeting: ca. 17 x 53 mm, 
rijggat: ca. 3 mm, per stuk

Glaskralen ‘Kegel’
Afmeting: ca. 16 x 8 mm, rijggat: 
ca. 1,5 mm, grijs/zwart, 10 stuks

Metalen ketting - fijn
Platinakleur, afmeting: ca. 1 x 1 mm, 
ca. 1 m lang, per stuk

Nylondraad, sieraden draad
Om kralen mee te rijgen
Afmetingen: ca. 0,2 mm, 37 meter/rol

Kralen-rijgnaald big eye
Per stuk

3,00 3,00
3,75 3,75

10 stuks

6 stuks

90 stuks

100 stuks 37 m

100 stuks

2-delig

10 stuks

1 m

10 stuks

725133  38,95

Buigtang
Met deze speciale tang kan in een hand-
omdraai draad op lengte worden geknipt 
en een oogje (ø 1,1 mm) worden 
gemaakt.
Dikte van het draad max. 1,5 mm
Afmeting: ca. 125 mm lang, per stuk

Vederlichte sieraden

567663  3,65 100ml=
11,77

Sieradenlijm
Lijm voor sieraadsteentjes en voor het 
bevestigen van kettingen en veters in 
sluitingen, 31 ml, per stuk
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556855  1,70 1St.=
0,28

573828 7,95 6,40

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

525076 5,55 4,95 1m=
0,05 289065  3,95

444271  6,95 1qm=
2,90

446228  5,75 100ml=
2,50

305524 8,75 7,85 100ml=
3,14

607121  2,60 1qm=
49,52

Houten harten
Naturel, zonder decoratie, 2 motieven, 
afmeting: ca. 70 x 70 mm, set 6 stuks

Houten lijst
Met boorgat van ca. 8 mm in de afneem-
bare achterkant voor het uurwerk, met 
glasplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 270 x 40 x 270 mm, binnen 
diepte: ca. 2 cm, 2-delig

Schijfmagneten
Eén kant niet-magnetisch 
(inkeping), ca. ø 15 x 3 mm

Decoratie draad
Afmeting: ca. 0,3 mm, elk 10 m lang, 
kleurig gesorteerd, pak 10 stuks

Spijker assortiment
Spijkers in diverse lengtes.
70 spijkers, 11 en 14 mm,
340 standaard spijkers, 19-25-32 mm, 
340 draadnagels, 19-25-32 mm, 750-delig

Vouwblaadjes ’Love’
Enkelzijdig bedrukt, 70 g, 30 verschillende 
motieven, incl. 1 vel met stickers, 
afmeting: ca. 20 x 20 cm, pak 60 vel

Deco & Lifestyle hobbyverf
230 ml

Creall® magneetverf
Zwart, 250 ml

Grenen plankje
Onbehandeld, ruw gezaagd, afmeting: 
ca. 350 x 150 x 20 mm, per stuk

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

6,40

7,85

7,95

8,75

250 ml

2-delig

10 stuks

5 stuks

6-delig

750-delig

60 vel

230 ml

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

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kinderen jonger dan 3 jaar alleen onder toezicht van volwassenen 
laten spelen
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

De handleiding voor de String-Art vaas kunt u 
terugvinden op  www.opitec.nl/stringart-vaas

Waarschuwing! Dit artikel bevat magneten of 
magnetische onderdelen. Magneten die in het 
menselijk lichaam elkaar of een metalen voor-
werp aantrekken kunnen ernstige of dodelijke 
verwondingen veroorzaken. Haal onmiddellijk 
medische hulp als magneten worden ingeslikt 
of ingeademd.
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Valentijnsdag

455311 4,45 3,55

535257 ca. 15 x 13 mm  2,65

573482 16,50 13,20 578002  4,85 579385  9,90

535338 ca. 25 x 21 mm  4,00
500018 ca. 49 x 42 mm  8,25
541146 ca. 73 x 62 mm  12,25

546113  18,60 1St.=
2,33

570462 4,70 3,75 489822  6,30 1St.=
0,53

454304 13,40 10,70 1St.=
5,35

Glazen voorraadpot
Met deksel, helder, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 110 x 150 mm, inhoud: 
ca. 850 ml, per stuk

Motiefpons “Hart”

Bloem
Motiefgrootte: ca. ø 41 mm

Sjablonen ’Huizen’
Inhoud: 2 sjablonen van transparante 
folie, verschillende afmetingen, de afme-
tingen van een gemaakt huisje: ca. 65 x 
40 x 100 mm, ca. 80 x 50 x 120 mm, 
set 2 stuks

Papierblok ‘Flower’
Enkelzijdig bedrukt, verschillende 
motieven, 
15 vel 270 g/m², 
15 vel 120 g/m², 
Afmeting: ca. 210 x 300 mm, 30 vel

Stempelkussen set “Chalk”
Sneldrogend, lichtecht en zuurvrij. Niet geschikt voor embossing. Hecht op alle ondergronden, 
bij een niet absorberende oppervlak dient de stempelafdruk verwarmd te worden 
(bij voorkeur met een hetelucht-apparaat). Chalk wordt door verhitting permanent, 
hierdoor kan ook textiel bestempeld worden. 
Afmeting: ca. 230 x 63 mm, set 8 stuks

Kantpapier set “Harten”
Verschillende motieven en groottes, 
afmeting: ca. ø 10,5 x 10 - 13,5 x 14 cm, 
wit/roze/rood, 60-delig

Luciferdoosjes groot
Wit, onbedrukt, zonder inhoud, zonder 
decoratie,
afmeting ca. 11 x 6 x 2 cm, 12 stuks

Vulpenselen set
Kleurentank vulbaar met water, penseel-
punt in middel en fijn, set 2 stuks

10,70

3,55 3,75

13,40

4,45 4,70

8-delig

60-delig 12 stuks

2-delig 30 vel

2-delig

13,20 
16,50 

Gunstig geprijsd! 

518033 14,95 11,95

Houten stempel 
’Hart van kersenbloesem’
Motief grootte: ca. 75 x 75 mm, stempel: 
ca. 90 x 80 x 30 mm, per stuk

11,95
14,95
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Gekleurd papier en fotokarton -  voordeelpak
120 g/m² papier, kleurig gesorteerd, 
afmetingen:  23 x 33 cm, 25 vel,
300 g/m² fotokarton, kleurig gesorteerd, 
afmetingen: ca. 23 x 33 cm, 25 vel

Papieren masker - klein
Met elastiek koord, zonder decoratie,
afmeting: ca. 135 x 175 mm, wit, pak 12 stuks

Glazen kralen assortiment
Verschillende groottes, kleuren en vormen, 
afmeting: ca. 9 - 30 mm, rijggat: ca. 2 mm, ca. 1 kg

Reeves acrylverf set
De set bevat 10 tubes van 75 ml in de kleuren: titaanwit, 
midden geel, briljantrood, rose meekrap, phtaloblauw, 
hemelsblauw, chromoxygroen, okergeel, sienna gebrand, 
marszwart. Verf droogt snel en zijdemat op. Geschikt 
voor gebruik op canvas, textiel, karton, hout, ect.

EBERHARD FABER speelklei “Basic”
In de kleuren wit, geel, rood en blauw, elk 140 gram, de 
deksel is tevens de vorm, bijzonder zacht, schoon, kleeft 
niet en is gemakkelijk uitwasbaar, 4 stuks

Motiefpons ’Lente’
Inhoud:
- pons vlinder, 46 x 28 mm
- pons vlinder, 23 x 15 mm
- pons bloem, ø 25 mm
- pons vergeet-me-nietje, ø 25 mm
set 4 stuks

461910 5,50 4,40 1qm=
1,66

554635 17,00 13,60 1St.=
1,13

579569 15,15 12,10

494003 25,75 20,60 100ml=
2,75

561782 7,80 6,25 1kg=
11,16

932635 18,60 14,90
4,40

12,75

20,60

23,60

12,10

14,90

6,25

5,50

15,95

25,75

29,50

15,15

18,60

7,80

FISKARS® SureCut® papiersnijmachine
Met nauwkeurige snijlijn. Snijdt tot 5 vellen in één keer. 
Meter en inch indeling voor een correcte plaatsing en afmeting.
Swingarmlinieaal verlengt het meetoppervlak voor grotere papierformaten (31 cm). 
De liniaal op het oppervlak maakt een precieze uitlijning mogelijk.
Met rubberen antislip voetjes voor extra stabiliteit
De transparante vingerbescherming houdt het papier vast en beschermt tegen 
vingerafdrukken.
Het gepatenteerde triple track rail ontwerp zorgt voor een optimale snede. 
Funktioneert met snijbladen met onderdeelnr. 302559 rechte snede en met het 
vouwmes met nr.302560. Grootte ca. 380 x 145 mm, per stuk

Mozaïek windlicht set ’Voorjaar’
Inhoud: 2 glazen windlichtjes met hengsel, ca. ø 75 x 70 mm, 200 g mozaïek softglas 
polygonaal, bont gekleurd, 80 ml 3D-siliconenlijm, 250 g voegspecie wit, incl. 
Duitstalige handleiding

474559 29,50 23,60 510105 15,95 12,75

Inhoud bouwpakket

13,60
17,00

12 stuks

25 vel

10 stuks

4-delig

4-delig

1 kg

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
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

Koopjes
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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.



Zonder
oplosmiddel

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

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

OPITEC hobbylijm
Zonder oplosmiddel.
Opitec hobbylijm is een uitwasbare en reukloze lijm op waterbasis, met een zachte, handi-
ge, unieke DUO-CAP voor het lijmen van punten en oppervlakken. Ideaal voor het lijmen 
van papier, karton, kurk, hout, vilt, tempex, leer, textiel en verschillende lichte materialen. 
Met koud water uitwasbaar, droogt transparant op. Per stuk

301356 25,95 20,75

307054 5,50 4,40

375028 ca. 220 x 300 mm 3,25 2,60 1qm=
39,39

301265 35 ml 1,25 1,00 1L=
28,57

375039 ca. 300 x 450 mm 4,75 3,80 1qm=
28,15

301988 100 ml 1,95 1,55 1L=
15,50

375040 ca. 450 x 600 mm 8,25 6,60 1qm=
24,44

301715 250 ml 2,95 2,35 1L=
9,40

375051 ca. 600 x 900 mm 15,75 12,60 1qm=
23,33

301737 1000 ml 8,50 6,80 1L=
6,80

20,75
25,95

Pattex® lijmpistool Supermatic
Voor snel en schoon ‘heet’ lijmen. Met mechani-
sche lijmdoorvoer voor snelle afgifte van de lijm. 
Elektronisch gestuurde temperatuur, met extra 
lange patronen ca. ø 11 x 200 mm.
Technische gegevens:
Opwarmtijd: 7-10 min
Smelttemperatuur: 206°C
Vermogen: 45 W

Knutselscharen set
Roestvrij staal, in 3 groottes: ca. 16, 21 en 25 cm lang, set 3 stuks

4,40
5,50

3-delig

Lijmsticks N° 300456/ 
N° 300641 a.u.b. apart 
bestellen
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