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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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 19.04.2017

Recycling solar-voertuig met riemaandrijving
Materiaalpakket voor het maken van een voertuig van 
een gerecyclede 0,5 l plastic fles met solar-aandrijving. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, 
knippen en lijmen. Bouw ook zonder solderen mogelijk! 
Excl. plastic fles, per stuk
117569 5,95 5,50

n o c i k p qn o c i k p q
10+10+ 1-21-2

Inhoud bouwpakketInhoud bouwpakket

�met zonnecel 1V/250mA

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

Levering zonder flesLevering zonder fles

Recycling voertuig met riemaandrijving
Benodigdheden voor het maken van een voertuig met 
behulp van een gerecyclede 0,5 liter plastic fles. 
Voorkomende werkzaamheden: solderen, aftekenen, 
zagen, snijden en lijmen. Bouw is ook mogelijk zonder 
solderen.
Levering excl. batterij 1,5 V (AA) en plastic fles, per stuk
115268  2,95

n o c i k p q
10+ 1-2

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

Levering zonder fles

Introductieprijs!

5,50
geldig tot 21.04.2017  

daarna 5,95 €

Recycling propeller-voertuig
Materialen pakket voor het maken van een voertuig met 
een gerecyclede 0,5 l plastic fles. Voorkomende werk-
zaamheden: aftekenen, zagen en lijmen. Bouw ook zon-
der solderen mogelijk. Excl. 2x AA-batterij en plastic fles, 
per stuk
117570  2,95
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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 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
605750  4,25

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking verschillende 
mogelijkheden

Inhoud bouwpakket

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.

Korund

n o a c h k p q r
12+ 6-8

In- en outdoor ’Jeu de Boules’
Materiaalmix van hout, aluminium en acrylglas. Geschikt als boor- en zaagoefening. De 
materialen zijn geprefabriceerd op de basis-afmetingen. Alleen de gaten en uitsparingen 
dienen nog geboord/gezaagd te worden.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 170 x 60 x 210 mm
117558 Per stuk  6,95

vanaf 10 stuks 6,60

Houten schuurblok
Het uiterst veelzijdige en toch eenvoudige houten 
schuurblok onderscheidt zich door zijn vorm en is een 
verademing in het dagelijkse gebruik! Door de simpele 
constructie is het verwisselen van het schuurpapier zeer 
eenvoudig.
Incl. 1 schuurpapier strook.
Afmeting: ca. 130 x 25 x 25 mm, per stuk
518767  4,75

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
611292 Korrel 80  13,95
611306 Korrel 150  13,95

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

Korund
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Nieuwe bouwpakketten

n o a c d k p q r n o a b c h i k l p q r

n o c p q rn o a b c g i k l m p q r

12+ 12+

10+12+

6-8 6-8

2-34-6

Solar buitenlamp/huisnummer verlichting
Materiaalmix van hout, kunststof en acrylglas. De solar-aandrijving moet nog gesoldeerd 
worden op de plaat. De LED wordt aangedreven door de accu. De solar laadt de accu op bij 
daglicht en bij schemering schakelt de solar de LED aan.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, lijmen, solderen en monteren. 
Afmeting: 150 x 120 x 45 mm

Raderstoomboot met solaraandrijving
Een eenvoudige en gestroomlijnde afgewerkte romp, garandeert een eenvoudige en veilige con-
structie. De materiaalmix van aluminium, kunststof en triplex geeft inzicht in de verschillende 
bewerkings mogelijkheden.
De schoepraderen worden milieuvriendelijk door een solarcel 1V/250 mA met solarelectro-aan-
drijving aangedreven.
Voorkomende werkzaamheden: zagen, lijmen, snijden (blik), buigen, ontbramen en weer lijmen. 
Bouwpakket met solarcel 1V/250 mA, solaraandrijving bouwpakket en romp van PS-kunststof.
Afmeting: ca. 320 x 175 x 150 mm

Acryl mobiel-/ tablethouder ’To Go’
Uw omvangrijke houder meenemen voor onderweg, is niet meer nodig! Onze houder, 
gemaakt van 4 mm acrylstroken, kan eenvoudig in elkaar gezet en uit elkaar worden 
gehaald en in een broek- of jaszak worden gestopt.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, schuren en polijsten. 
Afmeting (opgebouwd): ca. 135 x 150 x 30 mm

Werp vliegtuig Felix-iQ
De spreekwoordelijke stevigheid, de uitstekende vliegeigenschappen en de voor een 
patent aangemelde mogelijkheid met het hoogteroer een looping of een cirkelvlucht te 
maken zorgen ervoor dat de Felix-iQ het ideale instapmodel is. Het in elkaar zetten vergt 
slechts enkele seconden. Hiervoor is geen lijm nodig. Indien gewenst kan de Felix-IQ met 
een E-aandrijfset worden uitgerust zodat radiografische besturing mogelijk is. Het Felix-IQ 
werp vliegtuig is gemaakt van stevig flexipor waardoor breken tijdens normaal vliegge-
bruik praktisch is uitgesloten.
Het model is vanaf de grondstof tot aan de verpakking 100% “Made in Germany”. 
Kant-en-klaar model (RTF) van flexipor, meerkleurige decoratie elementen met 22 vlaggen, 
uitvoerige handleiding (Duits en Engels). Vanaf 6 jaar. Per stuk
Technische gegevens:
Spanwijdte:  ca. 600 mm
Lengte:  ca. 490 mm
Vlieggewicht:  ca. 53 g

Jetski met motorbootaandrijving
Door de lichte een gestroomlijnde kant en klare romp is een eenvoudige en zekere bouw 
gegarandeerd. Door de materiaalmix bestaande uit aluminium, kunststof en multiplex leer 
je verschillende bewerkingstechnieken kennen.
Dit sportvaartuig wordt aangedreven door ons krachtige motorbootpakket en 2 mignon 
batterijen. Geschikt voor inbouwen van een radiografische besturing!.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, schuren, knippen, vijlen, lijmen, boren, 
monteren
Excl. 2x mignon 1,5V (AA)
Afmeting: 290 x 115 x 150 mm (zonder bestuurder)

117237 Per stuk  9,95
vanaf 10 stuks 9,45

117167 Per stuk  13,95
vanaf 10 stuks 13,25

116208 Per stuk  2,00
vanaf 10 stuks 1,90

117260  15,75

117178 Per stuk  9,95
vanaf 10 stuks 9,45

117282  9,95

Inhoud bouwpakket

�met geëtste printplaat

�met Accu 1,2V/800mA

�met zonnecel 2V/100mA

Inhoud bouwpakket

�met PS-kunststof romp

�met solar-aandrijving

�met zonnecel 1V/250mA

opitec.com Inhoud bouwpakket

�met PS-kunststof romp

Inhoud bouwpakket

LET OP! Niet geschikt voor kinde-
ren jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderde-
len die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 6 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 6 jaar

Kleurig gesorteerdKleurig gesorteerd

opitec.com

Deltavlieger ’Heppyfly’
De katapult-deltavlieger Heppyfly wordt compleet in Duitsland gemaakt en is bekroond met 
het gerenommeerde “Spiel Gut”-kenmerk voor pedagogisch hoogwaardig, zinvol en gewoon 
goed kinderspeelgoed. De deltavlieger vliegt zeer harmonisch. Het stevige weerbestendige 
materiaal maak de deltavlieger bijna onverwoestbaar. Als er toch eens iets afbreekt dan kan 
dit probleemloos met een lijmpistool of contactlijm weer worden hersteld. 
Handleiding in Duits en Engels.
Technische gegevens: 
Spanwijdte: ca. 250mm
Gewicht: ca. 17 gram
Vanaf 6 jaar. Per stuk
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n o a c k p q r
10+ 3-4

Aluminium trekker-oplegger
1 bouwpakket, 4 modellen.
In de handleiding wordt de bouw van 4 verschillende modellen beschreven. 
Het bouwpakket is geschikt als oefening in het zagen. Voorkomende werkzaamheden: 
zagen, boren, vijlen, lijmen, schuren of polijsten. Secondelijm a.u.b. apart bestellen! 
Afmeting: ca. 135 x 45 x 45 mm

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking  
4 mogelijkheden

�1 verpakking
2 mogelijkheden

2,65

2,80 2,20

5,50
3,10

3,50 2,75

6,50

n o a c f g p q r
14+ 11-13

Metalen stoomwals
Het complete bouwpakket van deze prachtige stoomwals bevat de volgende geprefabri-
ceerde aluminium onderdelen: ronde stangen, ronde schijven, een vierkant profiel, metaal-
plaat, metaalschroeven, messing hulzen, schroefdraad en schroeven M4. De bouw van dit 
model behandelt de belangrijkste aspecten van de metaalbewerking: aftekenen, boren, 
verzinken, draadsnijden (binnendraad M4), krassen, vijlen, schuren, zagen, centreren en 
schroeven.
Het model is makkelijk in te passen in een leerplan en wordt geleverd met alle 
bijbehorende sjablonen.
Afmeting (LxBxH): 70 x 65 x 65 mm, per stuk

Inhoud bouwpakket

n o a c l p q r
14+ 2-3

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
116367 Per stuk  1,25

vanaf 10 stuks 1,19

n o a c f p q r
12+ 2-4

Aluminium sleutelhanger “Multitalent”
Een nuttige sleutelhanger met muntje voor winkelwagen, 
flessenopener en eventueel met adres, liniaal....
Het aluminium is gemakkelijk te bewerken, u zult snel 
een super resultaat hebben.
De volgende werkzaamheden komen aan bod: aftekenen, 
boren, zagen, vijlen.
Afmetingen: ca. 70 x 20 x 2 mm
111183 Per stuk  0,95

vanaf 10 stuks 0,90

Inhoud bouwpakket

n o a c p q r
12+ 6-8

Aluminium stelhoek
Bouwpakket voor een massieve aluminium stelhoek, die ook als werkstuk/project gebruikt 
kan worden. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, draadknippen (M4), zagen, 
vijlen, schuren en monteren. Conform leerplan, model bevat instructies met alle sjablonen. 
Afmeting: ca. 215 x 30 x 10 mm, per stuk

Inhoud bouwpakket

n o a c p r
13+ 4-6

Metalen sleutelhanger
Stijlvolle sleutelhanger gemaakt van verschillende materialen zoals aluminium en messing. 
De volgende werkzaamheden komen aan bod: meten, aftekenen, centreren, 
boren, draadsnijden (M4 buitendraad), buigen, vijlen en slijpen.
Bouwpakket incl. diverse sjablonen en een gedetailleerde handleiding. 
Afmetingen: ca. 40 x 20 x 60 mm, per stuk

Inhoud bouwpakket

107872 3,10 2,65

114653 3,50 2,80

106315 6,50 5,50

112064 2,75 2,20

Metalen bouwsets
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3,20

5,50 4,50

1,50
3,75

6,50 5,25

1,75

n o a c h k l q r
11+ 4-5

Keukenrolhouder
Bouwpakket voor een keukenrolhouder in de vorm van een haan. Te gebruiken voor 
alle standaard soorten keukenrol. Met praktisch afscheurvlak voor het papier.
De omtrekken voor de kop, de kam en de poten zijn in schaal 1:1 afgedrukt op het 
bijgeleverde papiersjabloon.
Benodigde werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, schuren en lijmen. Levering 
zonder keukenrol.
Hoogte ca. 40 cm., per stuk
103236 3,75 3,20

Inhoud bouwpakket

n o c h k q r
8+ 4

Haan “Thomas”
De eierstandaard vrolijkt elke ontbijttafel op. Heel geschikt als cadeautje. Ideaal 
bouwpakket voor de eerste figuurwerkzaamheden. Met de handleiding en het papiersjab-
loon (schaal 1:1) worden de contouren op het triplex overgebracht en met een figuurzaag 
uitgezaagd.
Een verpakking met 3 ontwerpmogelijkheden, zonder decoratie. 
Vereiste werkzaamheden: meten, zagen, boren, schuren en lijmen.
Afmeting: ca. 180 x 155 x 145 mm, per stuk
130033 1,75 1,50

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking 3 mogelijkheden

Inhoud bouwpakket

n o a b c f g i k p q r
14+ 6-8

Windmolen met wipplank
Praktisch functioneel model “omzetting van een draaiende beweging in een duwende 
beweging”. Voldoet aan de eisen van een leerplan.
Zowel hout- als metaalbewerking komen aan bod!
Voorkomende werkzaamheden: markeren, zagen, boren, buigen, lijmen, vijlen en monteren.
Afmeting: ca. 470 x 20 x 215 mm, 
Molen: ca. ø 200 mm, per stuk

n o c f i k m p q r
12+ 16-20

Mini broeikasje
Het frame van deze vakwerkconstructie wordt met 10 x 
10 mm grenen latten gemaakt en bestaat uit 2 zijkanten, 
2 gevels en 2 dakvlakken. De beglazing is van kunststof folie.
Door het omvangrijke informatiemateriaal is succes verzekerd. Bovendien wordt er 
uitvoerig op allerlei mogelijke houtverbindingen ingegaan.
Afmeting zonder dak: ca. 210 x 165 x 215 mm, met dak: 260 x 225 x 225 mm, per stuk
108205 5,25 4,50106061 6,50 5,50

�Montage zonder boren!

�Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

n o a c g p q r
10+ 4-6

Panonderzetter / fruitschaal
Aan één kant een houten onderzetter voor een pan, aan de andere kant 180 ° gedraaid een 
schaal voor fruit en gebak. Een leuk te maken bouwpakket van grenenhout, afstandshulzen, 
draadeind en dopmoeren. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, 
schuren en monteren.
We adviseren het hout niet te lakken!!
Afmeting: ca. 200 x 200 x 30 mm
108502 Per stuk  3,65

vanaf 10 stuks 3,47

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking  
2 mogelijkheden

n o a c k p r
10+ 8-10

Panonderzetter
De Opitec panonderzetter in de vorm van een vis is een 
werkstuk dat weinig tijd en moeite kost. Heel geschikt als 
startpakket in de techniekles.
In het pakket zitten 8 ringschroeven waarmee de plankjes probleemloos onderling 
verbonden kunnen worden. Exact boren is daardoor niet nodig.
Afmetingen: ca. 300 x 200 x 15mm
100663 Per stuk  2,85

vanaf 10 stuks 2,71

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking  
2 mogelijkheden

�Massief grenenhout

Houten decoratie
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Easy-Line Solar-Experimenteer set “New Generation”
Solarmodules zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. De Solar assistent 
“NEW GENERATION” laat zien wat er met de fotovoltaïek-techniek allemaal mogelijk is.
De 24 bladzijden tellende handleiding informeert uitvoerig over de stand van de techniek 
en nodigt u uit tot interessante experimenten met fotovoltaïek. Meetwaarden kunnen 
optisch of met een multimeter gedaan worden. Per stuk
109140 25,00 22,50

5,95 7,15

22,50 9,05

6,25 7,50

25,00 9,50

Solar bouwsets

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

TechCard solar windmolen
Eenvoudig en snel maken van de windmolen in klassenverband mogelijk.
Met behulp van een schaar en hobbylijm is het model in een handomdraai gebouwd!
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, snijden en lijmen. Afmeting: ca. 9 x 13 x 23 cm, 
per stuk
206794 6,25 5,95

n o i k p q
10+ 1-2

opitec.com

Werkend model solar voertuig
Eenvoudig en snel maken van een solar voertuig in klasseverband mogelijk. 
Aandrijving met zonnecelmotor en snaaraandrijving. Eenvoudige stroomkring zonnecel + 
motor, zelfs zonder te solderen. 
Met behulp van een schaar en hobbylijm is het model in korte tijd gebouwd.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, knippen en lijmen. Afmeting: ca. 15 x 9 x 16 cm, 
per stuk
208246 7,50 7,15

n o i k p q
10+ 2-3

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

Nu met riemaandrijving!

n o a b g i k q
9+ 3-4

Solar zonnebloem
Een zonnecel, een motor en een beetje zonlicht, dat 
is alles wat er nodig is om deze zonnebloem te laten 
ronddraaien. Uitdagend en creatief werkstuk, ook 
geschikt voor de bovenbouw van de basisschool. 
Compleet bouwpakket, inclusief 250mA ingekapselde 
zonnecel, zonnecelmotor RF 300 en een MDF-bodemplaatje.
Afmetingen = ca. 230 x 210 mm
107355 Per stuk  4,50

vanaf 10 stuks 4,27

Inhoud bouwpakket

�Opbouw in het klaslokaal mogelijk.

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

n o b g p q r
9+ 1-3

Easy-Line solar tafelventilator
Onze solar-propellor toont op een eenvoudige wijze de inter-
actie van een zonnecel met een zonnecelmotor. Een 400 mA 
zonnecel aangesloten (zonder solderen!) op de zonnecelmotor RF-300 brengt bij direct 
zonlicht de aangesloten propellor aan het draaien. Montage vereist slechts een kruiskop-
schroevendraaier, een combitang en een steeksleutel SW 7. Opbouw in de klas is mogelijk! 
Geïllustreerde handleiding. 
Voorkomende werkzaamheden: markeren, schuren en monteren.
Afmeting: ca. 80 x 80 x 150 mm
109058 Per stuk  6,95

vanaf 10 stuks 6,60

Inhoud bouwpakket

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

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

n o k
8+ 1-2

n o a c d g j k p q r
12 3-4

Solar catamaran
Met solaraandrijving over het water glijden is geen probleem voor de solar-catamaran. 
Door de motorhouder te draaien kan de stromingsrichting en dus de vaarrichting worden 
ingesteld. Snelle montage op 2 plastic flessen (0,5 tot 1,5 liter-flessen, niet in verpakking 
inbegrepen) met kabelbinders. Geschikt als eenvoudige zaag-en booroefening en het 
maken van een eenvoudige stroomkring met schakelaar (ook te maken zonder solderen).
Uitvoerige geïllustreerde handleiding met sjablonen.
Werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren, monteren (solderen).
Afmeting (LxBxH): ca. 190 x 220 x 130 mm
111714 9,50 9,05

Inhoud bouwpakket
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7,15

9,70 9,00

9,70 5,15

7,95

10,75
9,95

10,75 5,45

Solar bouwsets

n o a c g h i k p q r
12+ 4-6

Vliegtuig van blik met solar propeller
Metalen vliegtuig als staand model met zonaangedreven propeller. Vliegtuig van alu-
minium, voet van multiplex en de propeller wordt middels een zonnecel aangedreven. 
Eenvoudige stroomkring kan zonder solderen worden gemaakt. Voorkomende werk-
zaamheden: aftekenen, zagen, snijden, boren, buigen, lijmen, monteren.
Afmeting: 23 x 27 x 20 cm
114066 7,95 7,15

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

opitec.com

n o a b c g p q r
12+ 4-6

Solar mobiel/Groene mobiel
Indrukwekkende rij-eigenschappen van een makkelijk te 
maken solar voertuig.
Bodemplaat van polystyrol. De aandrijving komt van een 1V/250 mA solar module.
Geschikt als makkelijke zaag en boor oefening met licht buigwerk en de bouw van een 
simpele stroomkring. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen en lijmen.
Uitvoerig geïllustreerde handleiding met sjablonen.
Afmeting: ca. 160 x 60 x 70 mm
109793 Per stuk  9,25

vanaf 10 stuks 8,79

opitec.com

Inhoud bouwpakket

n o a b c d k p q r
13+ 6-8

Premium-Line solar motor
De nieuwe solar-elektromotor wordt gekenmerkt door de eenvoudige manier van bouwen 
en de hoge loopsnelheid. De houder voor de spoel en zonnecel is geprefabriceerd en maakt 
zo een eenvoudige bouw van de spoel mogelijk. De grondplaat en de houder zijn gemaakt 
van acrylglas. Kan staand of liggend worden gebouwd.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, lijmen, solderen, monteren.
Afmeting: ca. 6 x 6 x 11 cm, per stuk
113727 10,75 9,70

opitec.com

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking  
2 mogelijkheden

n o a b c d f i j k l p q r
12+ 12-14

Zonnecel aangedreven vakwerkmolen
In de techniekles maakt de leerling kennis met 
de zonneceltechniek, bouwtechniek en de hout-
bewerking.
Heel geschikt om in klassikaal verband te maken.
Incl. zonnecelmotor en 400 mA solarcel.
Afmeting: ca. 13 x 13 x 38 cm, molenwieken ca. 
ø 30 cm, per stuk
124025 9,95 9,00

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

n o a b c d g h i j k p q r
12+ 5-6

107953 10,75 9,70

Inhoud bouwpakket

opitec.com

n o a c d k p q r
12+ 5-6

Solar tafelventilator
Het omvormen van zonne-energie in elektrische energie 
maakt de zonnecelpropeller op simpele wijze duidelijk. Een 400 mA zonnecel, verbonden 
met een zonnecelmotor RF 300, zet bij direct zonlicht de propeller in beweging. Door 
meerdere zonnecellen te koppelen start hij sneller (b.v. bij bewolkte hemel) of draait hij 
met meer toeren. 
Compleet bouwpakket met gedetailleerd bouwvoorbeeld en aanvullende informatie 
over zonne-energie. Per stuk

Solar-aangedreven 
windgenerator
Het omzetten van zonne-energie 
in elektrische energie wordt duide-
lijk gemaakt aan de hand van dit 
mooie model van een windgenera-
tor. Een 1 V/250 mA zonnecel in 
combinatie met de solarmotor RF 
300 brengt bij direct zonlicht de 
aangebrachte propeller in bewe-
ging. Door het aansluiten van 
meerdere zonnecellen bereikt men ook bij minder ideale omstandigheden(bijvoorbeeld 
bij een bewolkte lucht) een hoger toerental.
Bouwpakket met gedetailleerde handleiding.
Afmeting: ca. 20 x 10 x 38 cm, per stuk

124058 5,45 5,15

opitec.com

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�1 verpakking  
2 mogelijkheden
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Voertuigen

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

�Massief grenenhout

n o c h k p q r
9+ 3-4

Kiepauto
Gemakkelijk te maken kiepauto. Zonder boren! Past in het leerplan, gemaakt van 
massief grenenhout. Bouwpakket inclusief kunststof wielen en handleiding. 
Vereiste werkzaamheden: markeren, zagen, lijmen, monteren.
Afmetingen(LxBxH): ca. 240 x 90 x 100 mm.
102908 Per stuk  3,95

vanaf 10 stuks 3,75

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

�Massief grenenhout

n o c h k p q r
9+ 3-4

Basic-Line houten racewagen
Elementaire houtbewerkingstechnieken als boren, zagen, raspen en schuren komen 
aan bod bij het bouwen van de snelle racewagen.
De kleurstelling is vrij; men kan de fantasie de vrije loop laten!
Met houten wielen met profiel en handleiding. 
Afmetingen: ca. 160 x 75 x 65 mm
104416 Per stuk  2,75

vanaf 10 stuks 2,61

n o a c e h i r
10+ 10

Strandzeiler
Natuurgetrouwe kopie van een volledig functionerende strandzeiler.Bijzonderheid: de 
dwarsbalk is middels een vleugelmoer draaibaar gemaakt. Dat heeft het voordeel dat 
hierdoor het maken van bochten mogelijk wordt. Voor het vervoeren kan de dwarsbalk 
handig ingeklapt worden. Hoogte ca. 50 cm, per stuk
101163 4,25 3,80

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

n o a b c k p q r
11+ 8-10

Windkracht - voertuig
Fascinerend, hoe dit als door toverkracht aangedreven karretje de tegenwind trotseert. 
Via de speciale windpropeller (te maken van het meegeleverde kunststof pijpje) wordt de 
draaibeweging overgebracht op een wormwieltje, dat op zijn beurt middels een tandwieltje 
de aandrijfas laat draaien. Door het geringe wrijvingsverlies in de lagers is de krachtover-
brenging op de wielen optimaal.
De mogelijkheid het model op verschillende manieren aan te passen, vraagt van de leerling 
om probleemoplossend te werken.
Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, schuren/vijlen en lijmen.
Afmeting: propeller ø 280 mm - wielbasis 160 mm, per stuk
101773 2,75 2,50

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

n o a c d g h k l p q r
13+ 6-8

Quad met elektro-aandrijfmotor (4-w drive)
Dit houten bouwpakket heeft elektro- vierwielaandrijving die via riemen wordt overgebracht. 
Hierdoor rijdt het voertuig prima over takjes en stenen.
Excl. 2 batterijen 1,5 V (AA)
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren, lijmen, solderen, monteren.
Afmeting: 180 x 130 x 160 mm
114044 8,95 8,05

opitec.com opitec.com

Inhoud bouwpakket

n o a b c g h j k p q r
12+ 6-8

Racewagen met veer-aandrijfmotor
Model van een racewagen van multiplex met een veer als aandrijving (bekend van onze 
maanauto). De speciale wielen geven het bouwpakket het aanzien van een origineel. 
Geschikt als oefening voor aftekenen en zagen. De vooras kan worden ingesteld 
(gejusteerd).
De carrosserie kan op vele manieren worden vormgegeven. Voorkomende 
werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, schuren en lijmen.
Afmeting: ca. 250 x 130 x 85 mm, per stuk
109830 8,25 7,40

Inhoud bouwpakket

3,80

8,05 7,40

2,50
4,25

8,95 8,25

2,75
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6,30
6,75

6,757,20

6,95

7,50

7,507,95

n o c f h k p q r
8+ 3-4

LT-boot met rubbermotor
Dit LT-model toont de werking van een elementair aandrijfsysteem, namelijk de rubber-tor-
siemotor. De volgende werkzaamheden komen aan bod: zagen, lijmen en monteren.
Afmetingen: ca. 250 x 100 x 100 mm
103015 Per stuk  1,50

vanaf 10 stuks 1,42

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

�Massief grenenhout

�Drijvend

n o a c h i k p q r
11+ 6-8

Watervliegtuig
Materiaalmix van multiplex en tempex.
Mooi gevormd model dat middels propelleraandrijving over het water glijdt. Stuurbaar door 
verstellen van de zijroeren. Eenvoudige stroomkring (ook zonder solderen mogelijk) met 
schuifschakelaar. Uitvoerige handleiding met sjablonen. Levering excl. 2 batterijen (AA).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, lijmen, vijlen, schuren en monteren.
Afmeting: ca. 250 x 310 x 150 mm
113141 Per stuk  5,25

vanaf 10 stuks 4,99

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Drijvend

n o a c h k l p q r
12+ 4-6

Raderboot tegenstroom
Materiaalmix van hout en styrodur. Plaatst men het schip in de stroming, dan zal het 
met de stroom meegaan, totdat het snoer is gespannen. 
Zodra het snoer strak staat, gaat het schoepenrad draaien en zal het schip tegen de 
stroming in worden getrokken. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, 
boren, schuren, lijmen, monteren. Gebruik watervaste houtlijm. 
Afmeting: ca. 24,5 x 20 x 20 cm, per stuk
114745 6,95 6,30

opitec.com
Inhoud bouwpakket

�Drijvend

n o a c d h k q r
8

Catamaran
Met propelleraandrijving!
Een leuk bouwpakket over het thema werken met kunststof.
Materialen: piepschuim, polystyreen, triplex.
Voor het bewerken raden we aan een warmteomvormer te gebruiken.
De aandrijving wordt verzorgd door een sterke gelijkstroommotor met propeller.
Levering zonder batterijkapje en zonder 4,5V batterij! De volgende werkzaamheden komen 
aan bod: boren, zagen, schuren/vijlen en lijmen. Afmeting: ca. 34,5 x 16 x 12 cm, per stuk
103026 7,50 6,75

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Drijvend

12+

n o a c d i j k p q r
12+ 6-8

Waterfiets met elektro-aandrijving
Materiaalmix van tempex en multiplex. Een houten 
figuur wordt door een mechanische aandrijving bewo-
gen en hierdoor ontstaat de indruk dat de boot als een 
waterfiets werkt. Eenvoudige stroomkring met schuif-
schakelaar, ook te maken zonder solderen. 
Levering zonder 2 batterijen 1,5V (AA). 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, 
vijlen, schuren, lijmen, monteren. 
Afmeting: 24 x 13,5 x 13 cm, per stuk
113808 7,95 7,20

opitec.com

opitec.com

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Drijvend

n o a c f h k p q r
12+ 4-6

Vissersboot met knetteraandrijving
Bouwpakket met kant en klare romp en stoommotor. De 
knetteraandrijving (stoommotor) is al voorbereid en hoeft 
alleen nog maar aan de romp van de boot te worden aan-
gepast en vastgelijmd. De opbouw (eigen vormgeving 
mogelijk) wordt aan de hand van de sjablonen uitge-
zaagd, in vorm gebracht en vervolgens op de romp 
gelijmd. Om te varen hoeft de stoommotor alleen maar 
met water te worden gevuld (pipet) en een brandende 
kaars onder het stoomketeltje te worden gezet. Na korte 
tijd vaart de vissersboot knetterend weg.
Inhoud: romp van de boot, stoommotor, pipet, kaars, 
multiplex voor opbouw. Voorkomende werkzaamheden: 
boren, zagen, schuren/vijlen, aftekenen en lijmen.
Afmeting: ca. 29 x 12 x 13 cm, per stuk
108694 7,50 6,75

Inhoud bouwpakket

�Drijvend

Drijvende modellen



S014_nl_nl10   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

Verbruiksmateriaal

13,70

2,20

2,65

3,30

5,70

8,05

2,90

0,65

13,50

15,25

2,45

2,95

3,65

6,35

8,95

3,25

0,75

14,95

20 stuks

4-delig

Dompelpomp T 3-H
12 V-DC, stroomverbruik 10-18 A, 10 l/min, 0,5 bar, 
slangaansluiting 10 mm, per stuk

Bootromp ’Jumbo’
Gecoate bootromp van metaal
Afmeting: ca. 260 x 110 x 40 mm, per stuk

Motorboot aandrijving
Compleet met schroef, motor met bevestigingsmateriaal 
en roer. 
Voor gebruik met 3 V of 4,5 V, per stuk

Regenmeter
Kunststof, hoogte ca. 240 mm, 350 ml, ophanging 
ø 27 mm, per stuk

Kunststof bootromp
Kunststof PS, wit, 
Afmeting: ca. 280 x 105 x 40 mm, 0,5 mm dik, per stuk

Propeller-set windgenerator
Linksdraaiend, 2 mm as, propeller uit 1 stuk, 
afmeting: ca. ø 210 mm, per stuk

Hoefijzer magneet
Met N-indruk, afmeting: ca. 38 x 75 x 7 mm, per stuk

Verloopstekker
Enkelvoudig met 2x USB laadpunt (laadstroom max. 
3000mA), max. 3500 W, aardlek-stekker, per stuk

Stoommotor
Klaar-voor-gebruik, met kaars en pipet voor het vullen

OPITEC Propeller bouwset
Eenvoudige montage, perfect resultaat.
3-blads propeller, 120 mm, voor 2 mm as, linksdraaiend, 
per stuk

Staafmagneten - voordeelset
Rood voor noord en blauw voor zuid, afmeting: 
ca. 9 x 9 x 40 mm, set 20 stuks

202424 15,25 13,70

206820  2,25

103059 2,45 2,20

950741 2,95 2,65

521968  1,95

107377 3,65 3,30

209482 6,35 5,70

210522 8,95 8,05

206831 3,25 2,90

102135 0,75 0,65

204633 14,95 13,50 1St.=
0,68

31,50
35,00

300 stuks

Magneten - voordeelset
Ideaal om te experimenteren.
300 keramiekmagneten in verschillende maten
(ca. ø 10 - 20 mm). 300-delig
207181 35,00 31,50 1St.=

0,10

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
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
Dit product bevat een magneet
Kans op verstikkingsgevaar
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken
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Verbruiksmateriaal

4,95

1,30

4,25

22,45

11,70

6,30 3,25

2,10

5,50

1,45

4,75

24,95

12,95

6,95 3,60

2,35

10 stuks

10 stuks

5 m

10 stuks 10 stuks

3 stuks

Kofferscharnieren
Vernikkeld ijzer, staand scharnier (met aanslag), 
hangt niet uit, afmeting: ca. 40 x 50 mm, pak 10 stuks

Kroonsteen inzetstukken 2,5 qmm
Met dwarsgat, ca. ø 3 mm en 2 schroeven, geschikt voor 
verbinding van 2 stangen of buizen tot ø 3 mm. 
Lengte ca. 12 mm, afstand tussen de gaten ca. 8 mm  
pak 10 stuks

Spiegel van acrylglas
Dubbelzijdig voorzien van beschermende folie, geen vervormingen.
Vele gebruiksmogelijkheden, omdat er geen breukgevaar is.
De spiegel kan met een decoupeerzaag of figuurzaag eenvoudig 
naar eigen wens worden gevormd.
Dikte: ca. 3 mm, DIN A4 formaat, per stuk

Volièregaas
Volièregaas vierkant, maat mazen: ca 12,7 x 12,7 mm,  
draaddikte 0,6 mm.
Afmeting: ca 5 m x 1m, per rol

Koffersloten
Vernikkeld ijzer, met sleutel, afmeting: ca. 33 x 54 mm, 
pak 10 stuks

Montage gatenband
Gatenband, verzinkt, afmetingen: ca. 10 m x 12 mm, 
ca. 0,75 mm dik, gat ca. 5,2 mm. gatafstand ca. 9,5 mm, 
per rol

Houten kubus voor reageerbuis
Om te verwerken tot een elegante vaas! 
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 60 x 60 x 60 mm, 
met gat elk ø 16 x 50 mm, excl. reageerbuis, per stuk

Aluminiumdraad
Blank, ongelakt, per stuk

Kofferhoeken
Vernikkeld ijzer, van sterk metaal, afmeting: 30 x 30 x 
30 mm, gat: ca. 4 - 4,5 mm, pak 10 stuks

Geperforeerde platen - ronde gaten
Voor opslag van draadeind en andere montage 
doeleinden.
Afmeting: ca. 490 x 140 mm, dikte: ca. 1 mm, 
gat: ca. 4 mm, per stuk

Reageerbuisjes
Afmeting: ø ca. 15 mm x 160 mm, set 3 stuks

Handzaagbeugel
Met houten handvat en  PUK-zaagblad 153 mm lang 
en beugel van verzinkt rondstaal, per stuk

253090 5,50 4,95

269016 1,45 1,30 1St.=
0,13

801662 4,75 4,25 1qm=
68,11

250221 24,95 22,45 1qm=
4,49

254041 12,95 11,70 1St.=
1,17

804718 6,95 6,30 1m=
0,63

604307  1,55

201420 ca. ø 1,0 mm x 5 m 1,00 0,90 1m=
0,18

201431 ca. ø 2,0 mm x 2 m 1,00 0,90 1m=
0,45

253104  3,65 1St.=
0,36

800552 3,60 3,25 1qm=
43,33

432892 2,35 2,10 1St.=
0,70

306508  3,65

vanaf 0,90
1,00
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Brandapparaat ST 171 Burny-Star
Brandapparaat voor alle toepassingen, in het bijzonder 
geschikt voor kinderdagverblijven, scholen maar ook voor 
professioneel brandschilderen. De traploos, instelbare 
temperatuur regelaar van 450-750°C geeft uitstekende 
resultaten op alle materialen. 
Inhoud: 1 brandstation met brandbout, 3 brandstiften, 
1 reinigingsborstel, incl. handleiding.
Technische gegevens: 
Vermogen:  30 W
Bedrijfsspanning:  230 V
Frequentie:  50/60 Hz
Uitgangsspanning:  0,5 - 1,6 V
Temperatuur:  ca. 450 / 750°C

Brandstiften set
Voor brandapparaat Brenn Peter 3, afmeting: ca. ø 5 mm, 
set 5 stuks

Brandapparaat ST 141 Burny-Star
Laagspanningsapparaat. Geschikt voor kinderhanden. 
Door het gebruik van de verschillende brandstiften is het 
mogelijk 2 temperatuur niveaus te bereiken.
Inhoud: 1 brandapparaat met brandpen, 3 brandstiften, 
1 reinigingsborstel, incl. Duitstalige handleiding
Technische gegevens: 
Afgegeven vermogen:  20 W
Spanning:  230 V
Frequentie:  50/60 Hz
Uitgaande spanning:  0,8 V
Temperatuur:  ca. 600 / 650°C

Brenn Peter Junior
Brandapparaat met traploze temperatuurregeling van 
400 - 750°C. Er kunnen verschillende brandstiften 
gebruikt worden. Deze kunnen gemakkelijk verwisseld 
worden door het losdraaien van de schroeven. Het con-
trole lichtje brandt wanneer het apparaat in gebruik is. 
De Brenn Peter Junior is voor de gevorderde en professio-
nele brandschilder geschikt. 
Inhoud: 1 brandstation met 1 brandbout, 4 verschillende 
brandstiften, 1 reinigingsborstel,
incl. Duitstalige handleiding en motief voorbeelden
Technische gegevens:
Vermogen:  30 W
Spanning:  230 V
Brandstift spanning:  0,7 - 1,4 V
Temperatuur:  ca. 400 - 750°C

Brandstempel set
12-delige set met bloemen, ruitvorm, maan, cirkel, hart 
en ster. In de verpakking is ook een adapter voor de 
brandapparaten nr. 540.025 en nr. 540.391 inbegrepen.

Brenn Peter 3
Brandapparaat Brenn Peter 3 is geschikt voor de begin-
nende brandschilder. Het ideale gereedschap voor op 
school of thuis. Het brandapparaat wordt via een stekker 
met het stopcontact verbonden.
Inhoud: 1 brandapparaat, 1 standaard brandstift, 
1 houder, incl. Duitstalige handleiding.
Technische gegevens:
Vermogen:  26 W
Spanning:  230 V
Temperatuur:  ca. 450°C

Houtbrandapparaat in kistje
Ideaal als werkbox voor scholen en instellingen. Rijk 
voorzien van accessoires. Alles opgeborgen in een 
stevige houten kist. GS-gekeurd.
Inhoud: 1 brandapparaat (26 Watt), 8 brandstiften-stan-
daard, 1 voorbeeldblok, 1 reinigingsborstel, 1 aflegstan-
daard, 1 schroevendraaier, 1 aflegschaal voor de brand-
stiften, 1 velletje schuurpapier, 1 pincet, 1 bedienings-
handleiding

Brandstempel set
12-delig set met vierkanten, driehoeken, ruiten, kruizen, 
oog-, druppel- en bladvorm. In dit pakket zit ook een 
adapter voor brandapparaat met art.nr. 540025 
en 540391. Per set

Brandapparaat 26 W
De ideale set om te beginnen met brandschilderen!
Geschikt voor scholen, instellingen en thuis. 
Brandapparaat om met brandstiften en stempels te 
werken. Het brandapparaat is GS-getest.
Inhoud: 1 brandapparaat 26 W, 8 brandstift en 
aflegstandaard.
Technische gegevens:
Vermogen:  26 W
Bedrijfsspanning:  230 V
Werktemperatuur:  ca. 450°C

577796 17,50 16,60

577774  115,00

522584  10,50

577763 40,00 38,00

540047 87,95 83,55

540036 47,95 45,55

540391  35,00

522573  10,50 1St.=
0,88

540025  19,95

16,60

45,55 38,00

83,55

17,50

47,95 40,00

87,95

5-delig 12 stuks 12 stuks

Brandschilderen
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543735  1,30

543352  0,35

572774  2,15 1St.=
0,54

545209  1,65

944564  3,90 1St.=
0,33

609064 ca. 30 x 40 mm 3,65 2,90 1St.=
0,29

609086 ca. 40 x 60 mm 5,75 4,60 1St.=
0,46

572796  2,15 1St.=
0,54

572785  2,15 1St.=
0,36

807576 2,25 1,80 1St.=
0,18

807587 3,75 3,00 1St.=
0,60

807565 3,50 2,80

545210  1,65

723452  3,35

Houten eierdopje ’Romeins’
Massief beuken, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 49 x 65 mm, per stuk

Houten figuurkegel
Kop: ca. ø 17 mm, kegel: ca. 33 mm hoog, 
bodem: ca. ø 19 mm, totale hoogte: 
ca. 50 mm, per stuk

Houten ornamenten
Naturel, zonder decoratie,
afmeting: ca. ø 25 x 40 mm, set 4 stuks

Houten deurbordje “Ovaal”
Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 250 x 7 x 150 mm, per stuk

Houten schijfjes
Om op te hangen, afmeting: ca. ø 30 - 
60 mm, ca. 11 mm dik, set 12 stuks

Houten eieren
Van beukenhout, geboord, ø 3 mm. 
Oppervlak netjes geschuurd. Meest 
geschikt voor lakglazuur of beits, 10 stuks

Houten dennenbomen
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 24 x 40 mm, set 4 stuks

Houten figuren
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 17 x 40 mm, set 6 stuks

Beukenhouten dobbelstenen
Met afgeronde hoeken, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 16 x 16 x 16 mm, 
pak 10 stuks

Met afgeronde hoeken, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 30 x 30 x 30 mm, 
5 stuks

Met afgeronde hoeken, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 60 x 60 x 60 mm, 
per stuk

Houten deurbordje “Hart”
Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 200 x 7 x 150 mm, per stuk

Berkenschijf
Ovaal, afmeting vrijblijvend: 
ca. 170 - 210 mm, ca. 10 - 20 mm dik, 
per stuk

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

700151 Dikte 4 mm  2,20 1qm=
12,22

700173 Dikte 6 mm  2,75 1qm=
15,28

Russische berkentriplex
Meervoudig watervast verlijmd
B/BB kwaliteit. Afmeting 600 x 300 mm, 
per stuk 

10 stuks
5 stuks

4 stuks

Per stuk

6 stuks

12 stuks4 stuks

10 stuks

Handleiding voor het brandschilder spel kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/spel-brandschilderen
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611926 4,50 3,60 1St.=
0,01

432803 1,65 1,30
591369 Per stuk  1,15

432445 3,15 2,50

544502 Set 5 stuks  4,60 1St.=
0,92

946201 Geel 2,00 1,60

547522 ca. 6 x 5 cm  0,35

507674 16 x 10,5 cm  1,90
555354 21 x 15 cm 3,35 2,85

547533 ca. 8 x 7 cm  0,50

555365 30 x 21 cm 6,45 5,15

547544 ca. 10 x 9 cm  0,70

946212 Groen 2,00 1,60

Kunststof pins
Kleurrijk gesorteerd, afmeting: ca. 15 mm 
lang, kop: ca. ø 4 mm, 500 stuks

Paper Art tas “Vlinder”
Met hengsel, naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 200 x 150 x 50 mm, per stuk

Houten “Ei”
Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 145 x 110 x 3,2 mm, met 
ophang gat ca. 4 mm

Paper-Art tassen ’Ei’
Met hengsel, naturel, zonder decoratie, 
afmetingen: ca. 95 x 70 x 120 mm, ca. 72 x 
50 x 90 mm, ca. 57 x 42 x 70 mm, 3 stuks

Metalen emmer
Met handvaten, afmeting: 
ca. 14 x 8 cm, per stuk

Tempex ei
Per stuk

2-delig, binnenkant hol

509766 ø 15 mm 2,65 2,10
535800 ø 25 mm 4,00 3,20
500063 ø 50 mm 8,25 6,60
541179 ø 75 mm 12,25 9,80

576398 ø 15 mm 2,65 2,10
576354 ø 24 mm 4,00 3,00

−
−

539387 ø 15 mm 2,65 2,25
535833 ø 25 mm 4,00 3,20

−
−

Geschikt tot 220 g/m² papierdikte. 
Alle afmetingen zijn bij benadering.

Motiefponsen

1,30

2,50

1,65

3,15

500-delig

3-delig

Per stuk

5 stuks

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC594666 7,50 6,00 1qm=
7,41

Papierblok
Zuurvrij, 200 g/m², enkelzijdig bedrukt, 
verschillende motieven, per 3 gesorteerd, 
afmeting: ca. 150 x 150 mm, blauw/
groen, 36 vel

6,00
7,50

36 vel

Voordelig
bij Opitec!
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100 stuks

100 stuks

10 stuks
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Brandbare vloeistof en damp. Kan slaperigheid en duizeligheid ver-
oorzaken. Is  medisch advies nodig, verpakking of label bij de hand 
houden. Buiten bereik van kinderen bewaren.  Uit de buurt houden 
van hitte, hete oppervlakken, vonken, vlammen en andere ontste-
kingsbronnen. Niet roken, alleen in goed geventileerde ruimtes ge-
bruiken. Achter slot en grendel bewaren.  Inhoud / verpakking als ge-
vaarlijke afvalstoffen inzamelen

Citroengeel
456814

Wit
456663

Glitter zilver
456881

Rood
456685

Roze
456744

Lichtblauw
456847

Lichtgroen
456803

Turkoois
456755

Oranje
456836

Magenta
456799

Violet
456696

Blauw
456722

Groen
456711

Zwart
456733

Per kleur  2,50 100ml=
12,50

Marmerverf Magic Marble
Voor het marmeren van hout, glas, 
kunststof, papier, zijde, textiel (beperkt 
wasbaar), metaal, tempex, aardewerk, 
terracotta en kaarsen. De verf heeft een 
hoge lichtechtheid, bevat oplosmiddel, 
brandbaar. Potje 20 ml, per stuk

Marmerverf set ’Creative Easter mix’
Inhoud:
3 marmerverf van elk 15 ml in geel, groen, lichtblauw, 5 kunststof eieren, 5 houten staafjes, 
gras, Duitstalige handleiding, in emmer
612070  9,95

490401 10 stuks  1,80 1St.=
0,18

608552  1,50 1St.=
0,01

510358 ca. ø 50 mm  0,55
498856  1,55

612081  9,95

547773 ca. ø 90 mm  0,70

490490 100 stuks 14,45 11,55 1St.=
0,12

Plastic eieren
Met boorgat, afmeting ca. 45 x 60 mm 
(eigrootte), wit, 1-delig

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

Tempex hart
Per stuk

Kunststof hart
Om ergens op te steken, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 90 x 45 x 95 mm, opening 
gat: 8 mm,  wit, per stuk

Marmerverf set ’Lovely Hearts’
Inhoud:
3 marmerverf van elk 15 ml in rood, oranje en geel, 9 tempex harten (3 x 3,5 cm, 3 x 5 cm, 
3 x 6 cm), 9 houten staafjes, handleiding, in emmer

Setprijs
9,95

Setprijs
9,95

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

950730  1,75 1qm=
0,09

Afdekfolie
Afmeting: 4 x 5 m, dikte: 0,005 mm, 
per stuk
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elk  4,20 1qm=
1,20

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

523487 ca. ø 230 mm  2,70 1St.=
0,68

537570 14,90 11,90 1m=
0,04555778 15,95 12,75 1m=

0,05

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

523476 ca. ø 210 mm  3,35 1St.=
0,84

Gekleurd karton
220 g/m², zuurvrij, 
afmetingen: 50 x 70 cm,

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

Vlechtpatroon Mand
Benodigd materiaal ca. 1 bundel raffia 
per mand,
4 stuks

Raffia set “Glanzend”
30 meter/bundel, 10 kleuren gesorteerd

Raffia set “Mat”
30 meter/bundel, diverse kleuren, set van 8

Wit
434517

Roze
434621

Mosgroen
434975

Oranje
434573

Citroengeel
434528

Lichtgrijs
435144

Hemelsblauw
434632

Paasmandje

8-delig

20 stuks

10 stuks

97-delig

4 stuks

220 g/m²

577442 11,50 9,20 1St.=
0,37

Cadeaumandjes
Dubbelzijdig bedrukt, 300 g/m² motief 
karton, 3 verschillende motieven, voorge-
stanst en gerild, afmeting mandjes:  
ca. ø 145 x 60 mm, set 24 stuks

24 stuks

12,75

5,75

15,95

7,20

11,90
14,90

9,20
11,50

10 vel

422079 7,20 5,75 1St.=
0,29

607589  37,50

Knutselset papieren mandjes
180 g/m² tekenpapier, voorgestanst, 
6 kleuren, afmeting: 10 x 9 x 7 cm, 
set 20 stuks

Paper-Art hangers ’Ei’
Doosje met deksel en in totaal 96 hangers 
in 4 verschillende afmetingen, naturel, 
zonder decoratie, afmeting doosje: ca. 
240 x 125 mm, afmeting hanger: ca. 
37 - 62 mm lang, 96 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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10,00 
12,50

Gunstig geprijsd! 

10 stuks

20 stuks

230 ml

490191  4,40

451373 150 ml  3,95 100ml=
2,63

451384 250 ml  5,70 100ml=
2,28

420712 750 ml  13,40 1L=
17,87

611753  4,50 1St.=
0,23

Borstelpenselen schoolset
Van elk 1 stuks platte borstelpenseel in de 
maten: 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20, 
set 10 stuks

Servettenlijm Art Potch
Voor ondergronden zoals terracotta, hout, houtvezel artikelen, papier, glas, keramiek, 
kunststof, steen, aluminium, bespannen ramen en doeken. Op waterbasis, weerbestendig 
en watervast, per stuk

Servetten ’Vintage Pasen’
10 motieven, vrijblijvend gesorteerd, afmeting: ca. 330 x 330 mm, 20 stuks

20-delig

544627  3,00 1St.=
0,15

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

503494 3 m lang, 6 cm breed  1,85 1m=
0,62

503011 2 m lang, 10 cm breed  2,05 1m=
1,02

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

503863
3 m lang, 6 cm 
breed, 5 stuks 8,00 6,40 1m=

0,43

Ballonnen
Afmeting: ca. ø 23 cm, 
kleurrijk gesorteerd, pak 20 stuks

Voordeelset gipsband
Inhoud: ca. 2 kg gipsband, ca. 3,6 m², 
kleur: wit - licht blauwachtig, vrijblijvend 
gesorteerd

Gipsband
Per stuk

2 kg

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar
Onopgeblazen ballonnen buiten bereik van kinderen hou-
den. Geknapte ballonnen direct verwijderen. Houd de bal-
lonnen uit de buurt van uw ogen. Gebruik een pomp om de 
ballonnen op te blazen. Het product is vervaardigd van na-
tuurlijke rubbere latex, die allergieën kunnen veroorzaken.
Kans op verstikkingsgevaar

Roze
446262

Antique pink
608367

Mystic blue
608323

Pale green
608356

Steengrijs
446332

Wit
446228
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De handleiding voor de gips eieren kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/gipseieren

elk  5,75 100ml=
2,50

Deco & Lifestyle hobbyverf
Krijtachtige verf op waterbasis, is makkelijk 
te verwerken en heeft goede dekkende 
kracht. Droogt mat op en geeft het beschil-
derde voorwerp de Shabby Chic stijl. 
230 ml, per stuk
Voor optimale bescherming adviseren wij 
Deco & Lifestyle hobbylak ultra mat 
(446527) te gebruiken.
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Wol met mozaïek

De handleiding voor de Paasei-
eren kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/wol-mozaiek

Wol - voordeelset
14 knotjes elk 50 g in de kleuren paars, rood, geel, oranje, wit, donkerblauw, turkoois, licht-
blauw, donkergroen, lichtgroen, roze, bruin, grijs en zwart, 100% acryl, wasbaar tot 40 °C, 
afmeting: ca. 50 m lang, voor haak-breinaald dikte 8, 14-delig
562847 21,95 17,50 100g=

2,50

Geel/roodtinten
514316 

Groentinten
514305 

Lila tinten
594596 

Blauwtinten
514280 

Gekleurde tinten
514338 

Mozaïek softglas ’Polygonaal’
In verschillende tinten, vormen en groottes 
ca. 10 - 20 mm, ca. 5mm dik, vrijblijvend gesorteerd, 200 gram = 
ca. 110 stuks, voldoende voor een oppervlak van ca. 150 x 150 mm
200 g  5,95 1kg=

29,75 

Mozaïek glasstenen
Grootte: 10 x 10 mm, gekleurde mix
200 gram = ca. 300 stuks, dikte: 4 mm

Grootte: 10 x 10 mm, gekleurde mix
1000 gram = ca. 1450 stuks, dikte: 4 mm

Grootte: 20 x 20 mm, gekleurde mix
500 gram = ca. 167 stuks, dikte: 4 mm

Grootte: 10 x 10 mm, gekleurde mix
500 gram = ca. 740 stuks, dikte: 4 mm

539664  3,35 1kg=
16,75

543458 11,95 9,55 1kg=
9,55

558776  6,15 1kg=
12,30

558787  6,15 1kg=
12,30

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

477410 8,80 7,05 100ml=
9,40

3D-siliconenlijm
Transparant met spuitdop en tubesleutel.
Ontwikkeld om door kinderen gebruikt te 
worden.
75 ml, per stuk

507674 16 x 10,5 cm  1,90

547522 ca. 6 x 5 cm  0,35

555354 21 x 15 cm 3,35 2,85

547533 ca. 8 x 7 cm  0,50

555365 30 x 21 cm 6,45 5,15

547544 ca. 10 x 9 cm  0,70
2-delig, binnenkant hol

Tempex ei
Per stuk

17,50
21,95

14-delig

7,05
8,80
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

String Art
Gemodelleerde draadkunst

Deco & Lifestyle beton boetseerklei
Boetseerklei voor het maken van voorwer-
pen met een cement-achtige look. 
Gebruiksklaar en drogend aan de lucht. Na 
het drogen kunnen de voorwerpen met verf 
worden beschilderd. Licht vochtig gemaakt 
materiaal wordt opnieuw wat zachter en kan 
daardoor nogmaals gevormd en glad 
gemaakt worden. 500 g, per stuk
449101 3,75 3,00 1kg=

6,00

519280 4,65 3,70 1kg=
9,25

Stoneplast graniet boetseerklei
Een grijze, op steen lijkende, aan de lucht 
hardende modelleermassa, gebruiksklaar, 
smeuïg en goed vormbaar, na het drogen 
krijgt het een glanseffect, 400 g.

De handleiding voor de String Art-hangers kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/mo-draadkunst

Uitsteekvormen set ’Ringen’
Vertind blik, geschikt voor levensmiddelen, 
afmeting: ca. ø 29 - 112 mm, ca. 30 mm 
hoog, in metalen blik, set 14 stuks
541375  14,00

Mini houten deegroller
Van hout, afmeting: ca. ø 40 x 230 mm, 
per stuk
427194 4,50 3,60

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
289065  3,95

Wol set mini
Elk 10 gram, 10 knotjes in de kleuren wit, roze, rood, oranje, geel, zwart, lila, blauw, 
donkergroen en lichtgroen, lengte: ca. 36 m, 100 % acryl, wasbaar op 40°C, voor haak- 
en breinaald dikte 3 - 3,5, set 10 stuks
581649  7,70 100g=

7,70

3,60
4,50

3,00

3,70

3,75

4,65

500 g

400 g

14-delig

750-delig 10 stuks
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OPITEC buigtangen voordeelset
10 buigtangen plat (artnr. 340083), afmeting:140 mm 
lang, met gesmede, korte bek, blank gepolijst en PVC 
handgreep + 1 gereedschapsblok

OPITEC Gereedschapblok houtbewerking 
-Voordeelset
Compleet uitgerust met de belangrijkste gereedschappen voor 
houtbewerking. Gereedschapset bestaat uit 15 gereedschappen 
en 1 gereedschapblok. 
Inhoud: OPITEC figuurzaag (300043),fijne zaag 250 mm 
(350231), schroevendraaier 3 x 75 mm (318242), 4 x 75 
mm(318253) en kruiskopschroevendraaier grootte 1 en 2 
(318286 en 318297), werkplaatsvijl halfrond 2 (367399), hout-
rasp halfrond 1 (367152), combinatietang 160 mm (340049), sta-
len liniaal 300 mm (366157), priem rond (342247), platte winkel-
haak 200 x 130 mm (366566), hamer 200 g (343055), holle beitel 
12 mm (369082), steekbeitel 10 mm (369129), 16-delige set

OPITEC multifunctionele scharen - voordeelset
20 multifunctionele scharen N° 361093, puntig, 
afmeting: ca. 130 mm lang + 1 scharenblok

Opitec combinatietangen voordeelset
10 combinatietangen van speciaal staal art.nr.319293, 
afmeting: 140 mm lang, blank gepolijst, PVC handgreep,-
met bekken voor zowel plat als rond materiaal, tevens 
knippen van zacht en hard draad. + 1 gereedschapsblok

OPITEC Gereedschapblok - metaal- voordeelset
Compleet uitgerust met het belangrijkste gereedschap voor 
metaalbewerking. De set bestaat uit 15 stuks gereedschap 
en 1 gereedschapsblok.
Inhoud: Werkplaatsvijl 200 mm basterd 2 plat 
stomp(367377),werkplaatsvijl 200 mm basterd 2 halfrond 
(367399),goudsmidschaar 180 mm (361795),platte tang 140 mm 
(340083),ronde tang 140 mm (340072),zijsnijtang 165 mm 
(340094), schroevendraaier 3 x 75 mm (318242), schroevendraai-
er 4 x 75 mm (318253), kruiskopschroevendraaier PH2 (318297), 
kruiskopschroevendraaier PH1 (318286), kraspen (366146),stalen 
liniaal 300 mm (366157),centerpons (302445), hamer 200 gram 
(343055), platte winkelhaak 200x130 mm (366566)

OPITEC silhouetscharen - voordeelset
20 silhouetscharen N°361071 
Afmeting: ca. 110 mm lang + 1 scharenblok

OPITEC buigtangen voordeelset
10 buigtangen (art.nr. 340072), rond, afmeting: ca. 
140 mm, met gesmede, korte bek, blank gepolijst en 
PVC handgreep + 1 gereedschapsblok

OPITEC kniptangen voordeelset
10 kniptangen gemaakt van speciaal staal art.nr. 319282, 
afmeting: 145 mm lang, blank gepolijst, 
PVC handgreep, voor het knippen van zacht 
en hard draad. + 1 gereedschapsblok.

340647  110,00

315004  69,50

361728  31,00

304539  105,00

315048  69,50

361669  39,95

340636  102,50

304528  105,00

Setprijs
31,00

Setprijs
69,50

Setprijs
110,00

Setprijs
39,95

Setprijs
69,50

Setprijs
105,00

Setprijs
105,00

Setprijs
102,50

OPITEC huismerk

16-delig 16-delig

2 stuks

OPITEC Tip:
Voordeelset
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Setprijs
21,55

OPITEC huismerk

Set 96 stuks Set 96 stuks

144-delig

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

Voordeelset Opitec schoolplakkaatverf
8 x 1000 ml in de kleuren: wit, citroengeel, oranje, scharlakenrood, cyaan, smaragdgroen, 
bruin, zwart
447899 26,95 21,55 1L=

2,69

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
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
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
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
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

413104 48,15 32,75 1St.=
0,34 417304 44,95 35,95 1St.=

0,37

417326 67,10 53,70 1St.=
0,37

OPITEC Jumbo kleurpotlodenset
Kleurpotloden gesorteerd in een opberg-
box van hout, 96 potloden, zeshoekige 
vorm, potloodlengte: 175 mm, 
punt: ø 5 mm, per set

OPITEC Jumbo kleurpotlodenset
96 kleurpotloden, triagonale vorm, lengte 
ca. 175 mm, punt: ca. ø 5 mm, 12 kleuren 
van elk 8 stuks, in houten display

OPITEC Jumbo kleurpotlodenset
144 kleurpotloden, triagonale vorm, lengte ca. 175 mm, punt ø 5 mm, 
12 kleuren van elk 12 stuks, in houten doos

32,75 35,95
48,15 44,95

Zonder
oplosmiddel

Zonder
oplosmiddel

OPITEC kinderlijm
Zonder oplosmiddel.
Opitec kinderlijm is een uitwasbare en reukloze kinderlijm op waterbasis. In de zachte, handza-
me fles is het de ideale lijm voor papier, karton, kurk, hout, vilt, tempex en andere verschillende 
lichte materialen.
Met koud water uitwasbaar, droogt transparant op. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar! Per stuk

OPITEC hobbylijm
Zonder oplosmiddel.
Opitec hobbylijm is een uitwasbare en reukloze lijm op waterbasis. In de zachte, handzame 
fles is het de ideale lijm voor papier, karton, kurk, hout, vilt, tempex en andere verschillende 
lichte materialen.
Met koud water uitwasbaar, droogt transparant op.
 Per stuk

301313 250 ml  2,75 1L=
11,00 301715 250 ml  2,35 1L=

9,40

314879 100 ml  1,75 1L=
17,50 301988 100 ml  1,55 1L=

15,50

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

301461 1000 ml  8,95 1L=
8,95 301737 1000 ml  6,80 1L=

6,80

314891 5000 ml  32,50 1L=
6,50 301748 5000 ml  32,50 1L=

6,50
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937554  1,85

506883  1,90

438050  8,95

439861 1000 g  6,75

486570  18,50

479274 Lontdikte 05  1,50 1m=
0,50

479847  2,00 1St.=
0,08447143  1,25 1St.=

0,25

elk  6,45 100g=
32,25

438463 Lontdikte 07  1,50 1m=
0,50

479285 Lontdikte 09  1,25 1m=
0,63

479296 Lontdikte 11  1,25 1m=
0,83

439872 5000 g 29,50 23,60 1kg=
4,72

535453  3,35

Veren assortiment ’Parelhoen’
Groottes vrijblijvend gesorteerd,
natuurlijk, ca.4 gram = 80 stuks

Wiebelogen rond - Voordeelset
Wiebelogen met beweegbare pupillen, 
gesorteerd in zes groottes: ø 4 mm, 
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm en 14 mm, 
set 100 stuks

Gesorteerd in drie groottes: ca. ø 8 mm, 
10 mm en 12 mm, set 300 stuks

Kaarsen compositiewas
Kleur: wit, bestaat uit 80% paraffine en 
20% stearine met een zeer lange brand-
duur. Dit mengsel kan ook met was kleur-
pigment worden gekleurd, 1000 gram

Kaarsen paraffine
Wit, wasachtig, brandbaar, reukloos, voor 
het gieten van kaarsen, met waspigmen-
ten kunt u een kleur toevoegen.

Smeltkroes
Aluminium pan met dubbele bodem, om 
te vullen met water, inhoud 1 liter, per 
stuk

Kaarsenlont
Dun, afmeting: ca. ø 1,5 mm, lengte ca. 
3 m, voor kaarsen van ca. ø 20 - 40 mm

Pit/lonthouders
Afmetingen: ca. ø 15 mm, opening voor 
lont ca. ø 2 mm, pak 24 stuks

Lonten
Met metalen voetje, afmeting: ca. 
ø 2 mm x 120 mm, gewaxt, set 5 stuks

Waspigment
Concentraat om kaarsenwas te kleuren, 
ca. 20 g

Middel, afmeting: ca. ø 2 mm, lengte ca. 
3 m, voor kaarsen van ca. ø 30 - 50 mm

Middel, afmeting: ca. ø 2,5 mm, lengte ca. 
2 m, voor kaarsen van ca. ø 40 - 60 mm

Middel, afmeting: ca. ø 3 mm, lengte ca. 
1,5 m, voor kaarsen van ca. ø 60 - 80 mm

Citroengeel
608747

Donkerrood
428112

Lila
428123

Zwart
608769

Wit
608758

Maïsgeel
428156

Lentegroen
428145

Donkerblauw
428134

20 g

80-delig

100 stuks

300-delig

1000 g

1000 g5000 g

5 stuks

24 stuks

23,60 
29,50 

Gunstig geprijsd! 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Zo werkt het: Kaarsenparaffine 
smelten en met een beetje wit 
waspigment kleuren. Lont in het 
midden van de eierschaal met een 
druppeltje was vastzetten, de was 
erin gieten en laten afkoelen.
De paraffine met geel waspigment 
kleuren, iets laten afkoelen en dan 
een paar druppels in het midden 
van het ei plaatsen.

Kaarsen-ei gieten:

Intensief kleurende pigmenten

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!
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ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
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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11,90 
14,90 

Gunstig geprijsd! 

490250 ca. 60 mm  0,80

611764  2,75

594655 7,50 6,00 1qm=
7,41

595710 6,50 5,20595695 6,50 5,20

426020 ca. 80 mm  1,25
490261 ca. 100 mm  1,45
490364 ca. 140 mm  2,15
426042 ca. 160 mm  2,75

Kunststof ’Ei’
Helder, 2-delig

Kunststof ’Ei’
Helder, met opening aan de voorkant ca. 
65 x 85 mm, afmeting: ca. 110 x 160 mm, 
2-delig

Papierblok
Zuurvrij, 200 g/m², enkelzijdig bedrukt, 
verschillende motieven, per 3 gesorteerd, 
afmeting: ca. 150 x 150 mm, 36 vel

Papieren kant ’Country’
Zelfklevend, 4 verschillende motieven, 
afmeting: ca. 1 m x 10 - 23 mm, wit/
beige/blauw/roze, set 4 stuks

Papieren kant ’Fantasy’
Zelfklevend, 4 verschillende motieven, 
afmeting: ca. 1 m x 5 - 20 mm, rood/
zwart/blauw/lila, set 4 stuks

932635 14,90 11,90

OPITEC motiefpons set ’Lente’
Inhoud:
1x vlinder, 46 x 28 mm
1x vlinder, 23 x 15 mm
1x bloem, ø 25 mm
1x bloem, ø 25 mm
4 stuks

Gunstig geprijsd! 

6,00

5,205,20

7,50

6,506,50

36 vel

4-delig4-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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