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Gunstig geprijsd! 
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Starterset MINC.™ MINI 
lamineerapparaat

Beste klant,

Kijkt u ook uit naar de eerste warme 
zonnestralen en het kleurrijke ontwaken 

van de natuur? Wij kunnen bijna niet 
wachten!

Met onze ideeën in deze brochure willen 
wij u inspireren uw woning en tuin een 

geheel frisse kleur te geven. Tevens geven 
wij suggesties voor feestjes zoals Pasen 

en moederdag. 

Veel knutselplezier!

INHOUD

Country - style

Mozaïek bloemen
Mozaïek decoraties

Voor binnen en buiten

Geurende zeep geschenken voor mama
Moederdag

voor het hele jaar
Knutsel basics

Het OPITEC-Team

Bruiloft idee
Accessoires voor het fotoboek
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Grappige kuikens van beton

Doopkaarten
een mooi cadeau idee
Mini-borduurring
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611649  10,95 611650  10,95

611661  10,95

577752 Frans blauw  3,90

948487 7,50 6,00 1St.=
3,00411984  7,20 948557 3,50 2,80 1St.=

1,40

551763 Petrol  3,90

Siliconen stempels 2D-effect 
’Vlinder’
2 motieven, met stempel volgorde voor 
het 2D-effect, zelfklevend, transparant, 
motiefgrootte: ca. 40 x 35 mm, ca. 50 x 
45 mm, 6-delig

Siliconen stempels ’Vogels’
Zelfklevend, transparant, motiefgrootte: 
ca. 20 - 90 mm, 6 motieven

Siliconen stempels ’Beautiful Flowers’
Zelfklevend, transparant, motiefgrootte: 
ca. 25 - 70 mm, 6 motieven

Stempelkussen Chalk krijtverf
De krijtverf is lichtecht, zuurvrij en droogt 
snel. Na het drogen is de kleur krijtachtig 
mat. Voor niet-absorberende ondergronden 
is het beter om de stempelafdruk met een 
föhn te verhitten. Door het te verhitten 
wordt de verf permanent.
Kussengrootte: ca. 45 x 25 mm, per stuk

Houten ’Hazen’
Afmeting: ca. 130 x 6 x 145 mm, 
turkoois/grijs, set 2 stuks

Reeves aquarel verfdoos
Het robuuste 5 x 22 cm smalle metalen 
doosje heeft als inhoud 12 x aquarelverf 
en 1 penseel, per set

Metalen ’Vogels’
Afmeting: ca. 100 x 8 x 70 mm, 
zwart/goud/mint, set 2 stuks

2,806,00
3,507,50

2-delig

6-delig

12 vel

6-delig 6-delig

2-deligVoorbeelden gemaakt door OPITEC

520445  6,00

Acryl stempelblok set
Geschikt voor siliconen stempel. 
Stempelmotief plaatsen, stempelverf 
opbrengen en stempelen. Herbruikbaar. 
Door het transparante materiaal kunt u 
precies zien waar u stempelt.
Afmeting: ca. 50 x 50 mm/ 60 x 100 mm/ 
100 x 150 mm, 3 stuks

483664  3,00 1qm=
0,40

Reeves aquarelblok
Wit, A4 formaat, 190 g/m², 12 vel

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

Gips eieren in de 
Shabby Look

Een vlinder stempelen. Nu de 
tweede vlinder met patroon 
stempelen. 

Daarover de derde vlinder, 
zo ontstaat een 2D-effect. 

2-D stempeltechniek

190 g/m²
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10,00 
12,50

20-delig

5 vel

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

948616 3,75 3,00 589773 3,75 3,00 1m=
1,50

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 x 15 cm  3,05 1m=
1,02

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

0,43

Metalen hanger ’Vogel’
Afmeting: ca. 230 x 2 x 135 mm, zwart, 
per stuk

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

Katoenband ’Vlinder’
Zwart bedrukt, afmeting: ca. 2 m x 45 mm, 
per stuk

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

Gipsband
Per stuk

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

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

950992  13,50 612025  2,95 1St.=
0,59

Houten ’Haas’
Om neer te zetten, afmeting: 
ca. 230 x 30 x 380 mm, wit, per stuk

Mini tafellamp ’Vintage Haas’
115 g/m², motiefpapier transparant, 
afmeting: ca. 100 x 270 mm, 5 vel

303739  2,50 1St.=
0,03

405383 ca. 5 x 5 x 1 mm  1,00
405305 ca. 5 x 5 x 2 mm  1,00
455883 ca. 5 x 5 x 3 mm  1,00

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

Afstandskussentjes
Voor 3D techniek, dubbelzijdig-zelfklevend, 
400 stuks

400 stuks Set 80 stuks

380 mm

Servetten kunt u terugvinden op pagina 16.

Gunstig geprijsd! 
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531116  3,25

Houten hanger ’Haas’
Met wiebelpoten, afmeting: ca. 155 x 
45 x 45 mm, per stuk

530648  2,20

Houten windgong ’Bloem’
Met uitgestanst motief, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 170 x 5 x 75 mm, 
per stuk

530659  2,20

Houten windgong ’Vogel’
Met uitgestanst motief, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 150 x 5 x 90 mm, 
per stuk

530785  1,80 1St.=
0,45530660  2,50 530800  1,80 1St.=

0,45530707  2,50

Houten hanger ’Vlinder’
Met motief-uitsparing, afmeting: 
ca. 80 x 3 x 60 mm, 4 stuks

Houten windgong ’Bloem’
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 165 x 15 x 80 mm, per stuk

Houten hanger ’Bij’
Met motief-uitsparing, afmeting: 
ca. 80 x 3 x 60 mm, 4 stuks

Houten windgong ’Hart’
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 180 x 7 x 100 mm, per stuk

530774  1,80 1St.=
0,45948856  7,50 951150  2,20 1St.=

0,12566841 3,65 2,90 1St.=
0,97

Houten hanger ’Vogel’
Met motief-uitsparing, afmeting: 
ca. 80 x 3 x 60 mm, 4 stuks

Houten ’Hazen’
Om neer te zetten, in verschillende vormen, 
met voorgetekende contouren, naturel, zon-
der decoratie, afmeting: ca. 145 - 160 mm 
hoog, ca. 20 mm dik, set 3 stuks

Houten strooidelen ’Vlinder’
Met plakpunt, afmeting: ca. 25 x 3 x 
25 mm, naturel, 18 stuks

Houten hangers “Pasen”
Met koord, houten kraal en motief raster, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
90-145 mm, set van 3

2,90
3,65

4 stuks

4 stuks3-delig

4 stuks

18 stuks

3-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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2-delig

50 g

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

950899  10,00

950903  12,50

946337  10,95

951231  10,95

940777  1,70 100g=
3,40

Mand van draad
Om neer te zetten, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 250 x 150 mm, per stuk

Wanddecoratie - houten plank 
met glaasjes
Om op te hangen, met houder voor 
theelichtjes, grijs gewit, afmeting:  
ca. 300 x 95 x 160 mm, per stuk

Krans met eitjes
Omwikkeld, wit gekalkt, naturel/wit/grijs, 
afmeting: ca. ø 25 x 7,5 cm, per stuk

Houten ’Haas paar’
Om neer te zetten, afmeting vrouwtje:  
ca. 100 x 60 x 330 mm, mannetje: ca.  
100 x 60 x 305 mm, grijs/naturel en wit/
naturel, 2 stuks

Houtwol
Naturel, 50 g

Country - Style
voor binnen & buiten

Gips ei maken zoals afgebeeld op de 
cover, gaten boren en met een  
LED-lichtsnoer N° 441480 verlichten.
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

591369 Per stuk  1,15

951127  6,50 1m=
4,48

538358  1,50 1St.=
0,38

530039  1,75 1St.=
0,29

559576  2,05 1St.=
1,02544502 Set 5 stuks  4,60 1St.=

0,92

951172  8,50

446550 5,75 4,60 100ml=
2,00

530084  1,75 1St.=
0,29

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

Houten kralen guirlande met 
knijpers
Om op te hangen, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 1,45 m lang, wit, 
per stuk

Houten labels
Om op te hangen, ovaal, naturel, 
zonder decoratie, afmeting: ca. 70 x 
120 mm, pak 4 stuks

Houten hanger ’Cirkel’
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. ø 50 x 2 mm, 6 stuks

Houten “Harten”
Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 160 x 105 x 5 mm, met 
twee ophang gaten: ca. 4 mm, 
set 2 stuks

Houten hangers ’Voorjaar’
Afmeting bloem: ca. ø 80 x 5 mm, 
vlinder: ca. 80 x 5 x 60 mm, wit/grijs, 
12 stuks

Deco & Lifestyle schoolbordverf
Transparante schoolbordverf op waterbasis 
voor het overlakken van verf of direct aan 
te brengen op de muur, hout, mdf, papier 
maché, terracotta, etc..
Is na het drogen met krijt beschrijfbaar en 
met een vochtig doekje uit te wissen. 
230 ml, per stuk

Houten hanger ’Vierkant’
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 50 x 2 x 50 mm, 6 stuks

2 stuks 4 stuks

230 ml

Per stuk

5 stuks

6 stuks 6 stuks

10 stuks

12 stuks1,45 m

22,35 
Gunstig geprijsd! 

27,95 

Iets anders dan een gewoon memobord

Martha Stewart premium acrylverf set
10 flesjes van elk 59 ml, in de kleuren: roze, lila, turkoois, lichtblauw, lichtgroen, pink, 
rood, oranje, geel en bruin. Een hoogwaardige verf die op bijna alle oppervlakken 
toepasbaar is zoals bijv. hout, glas, keramiek, kunststof, metaal en stof. UV- en weers-
bestendig, voor binnen en buiten en geschikt voor de vaatwasmachine (bovenste 
rek). De verf mag niet op keramiek gebrand worden, de droogtijd is ca. 21 dagen. 
Voor textiel, de verf met medium fabric art.nr. 574064 mengen, hierdoor wordt de 
verf zachter en flexibeler. Na het strijken, binnenstebuiten wasbaar tot max. 30°C 
(zonder wasverzachter).
574042 27,95 22,35 100ml=

3,79

4,60
5,75

Meer verf voor het schilderen kunt u terugvinden op 
pagina 15.
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

20 g

951024  8,50

951242  7,50

951046  2,50 1St.=
0,21

568500 2,00 1,60 951149  2,20 1St.=
0,12 951035  2,50 1St.=

0,83 951253  5,50 1St.=
0,15

439861 1000 g  6,75
447143  1,25 1St.=

0,25 439872 5000 g 29,50 23,60 1kg=
4,72

Houten plantenpot ’Huis’
Om neer te zetten, gewit, afmeting: 
ca. 170 x 110 x 170 mm, per stuk

Houten ’Hazen’
Om neer te zetten, afmeting: ca. 80 x 50 x 
300 mm, ca. 80 x 50 x 400 mm, groen ver-
loop/naturel en wit verloop/naturel, 2 stuks

Houten strooidelen ’Bloem’
Afmeting: ca. ø 30 x 5 mm, gat in het mid-
den: ca. 5 mm, roze/grijs/wit/groen, 12 stuks

Metalen ei-/theelichthouder
Om neer te zetten, zonder decoratie, afme-
ting: ca. 85 x 40 x 45 mm, wit, per stuk

Houten strooidelen ’Vogel’
Met plakpunt, afmeting: ca. 30 x 3 x 20 mm, 
naturel, 18 stuks

Houten hangers ’Vlinder’
Met uitsparingen en kraal, afmeting: ca. 
120 x 3 x 80 mm, roze/grijs/groen, 3 stuks

Houten strooidelen ’Vlinder’
Met motiefuitsparingen, afmeting: ca. 40 x 
3 x 25 mm, roze/grijs/groen, 36 stuks

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

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

2-delig

12 stuks

18 stuks

5 stuks

3-delig 36-delig

Citroengeel
608747

Wit
608758

Waspigment
Concentraat om kaarsenwas te kleuren, 
ca. 20 g
608758 6,45 5,15 100g=

25,75

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:

1,60
2,00

5,15
6,45

Gunstig geprijsd!
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951183  9,50

950970  4,50

250210 ca. 10 m x 1 m 24,95 19,95 1qm=
1,99

950888  2,20

566966  1,10 1St.=
0,28

201420 ca. ø 1,0 mm x 5 m  1,00 1m=
0,20

201431 ca. ø 2,0 mm x 2 m  1,00 1m=
0,50

528320 ca. ø 3,0 mm x 8 m  2,95 1m=
0,37

950969  5,25

950981  4,50

511994 ø ca. 150 mm  0,35
511572 ø ca. 200 mm  0,45
511583 ø ca. 250 mm  0,60

948823  2,20

566922  1,10 1St.=
0,28

340094  4,50

Houten hangers ’Voorjaar’
Met kraal, afmeting hart: ca. 70 x 5 x 75 mm, 
vogel: ca. 90 x 5 x 60 mm, wit/naturel, 
12 stuks

Houten ’Haas’ - vrouwtje
Om neer te zetten, afmeting: ca. 85 x 45 x 
155 mm, wit/naturel, per stuk

Kippengaas
Zeshoekig gaas, 1a verzinkt, afmeting 
gevlecht: 13 mm x 0,7 mm, per rol

Houten hanger met vlinder
Met motiefuitsparing en knijper, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 300 x 6 x 50 mm, 
wit, per stuk

Houten bloemen
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 40 x 10 mm, set 4 stuks

Aluminiumdraad
Blank, ongelakt, per stuk

Hanger met ’Vlinders’
6 Vlinders met belletjes, afmeting: 
ca. 300 mm lang, per stuk

Houten ’Haas’ - mannetje
Om neer te zetten, afmeting: ca. 85 x 45 x 
155 mm, wit/naturel, per stuk

Gegolfde ring
Gegolfde metalen ring, per stuk

Houten ’Bloem’
Om neer te zetten, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. ø 120 x 16 mm, 
per stuk

Houten vlinder
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 40 x 10 x 25 mm, 4 stuks

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

Draadobjecten

Zeshoekig gaas met de zijsnijtang bijknippen In de gewenste vorm buigen.

4 stuks 4 stuks

12 stuks

10 m

Technisch toebehoren:

Decoratieband en 
houten schijven 
kunt u terugvinden 
op pagina 25.

Gunstig geprijsd! 

Met draad versterken of verbinden.

210728 ca. 10 m x 50 cm  15,95 1qm=
3,19

Zo werkt het:
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Handleiding draadobjecten kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/draadobjecten
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547522 ca. 6 x 5 cm  0,35

elk  3,05 100g=
1,52

507674 16 x 10,5 cm  1,90

314798  4,90 100ml=
6,13

306612 32,90 26,30

577556  3,90 1kg=
19,50

563429  14,95 1kg=
29,90

563418  6,75 1kg=
33,75

575048 14,50 11,60 1kg=
33,14

547533 ca. 8 x 7 cm  0,50 555354 21 x 15 cm 3,35 2,85
547544 ca. 10 x 9 cm  0,70 555365 30 x 21 cm 6,45 5,15

Tempex ei
Per stuk

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

Tempex ei
2-delig, binnenkant hol

3D-kit siliconenlijm
Doorzichtige, vullende en elastisch 
blijvende siliconenlijm.

Mozaïektang
Met hardmetalen knipgedeelte, voor het knippen van mozaïekstenen van glas, marmer, 
porselein, keramiek of tegels, afmetingen: ca. 225 mm lang, per stuk

Mozaïek voegenvuller
Witte waterbestendige voegmassa, de 
voegmassa wordt in een verhouding van 
2:1 (poeder:water) gemengd tot een dun 
vloeibare substantie. Voldoende voor een 
oppervlak van ca. 0,25 m² (incl. mozaïek), 
200 g, per stuk

500 g = ca. 375 mozaïekstenen, toereikend 
voor een oppervlak van ca. 250 x 250 mm

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

Mozaïek parelmoer mix
Groottes en vormen zijn vrijblijvend 
gesorteerd, afmetingen: ca. 10 x 10 mm, 
15 x 15 mm, 12 x 25 mm, ca. 350 g

Blauw
529268

Bruin
525185

Licht gebleekt
507722

Naturel ongebleekt
525163

Groen
525847

2-delig

200 g

60 m

11,60
14,50

350 g

80 ml 200 g

26,30
32,90

Jute ontmoet mozaïek...

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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

De handleiding voor de paaseieren kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/jute-mozaiek
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16-delig

250 g

200 g

1000 g
80 ml

4,00
5,00

3,50
4,40

Mozaïek bloemen

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

583582 ca. ø 110 x 15 mm  2,00

539697  2,65 100ml=
3,31

948786 5,00 4,00

948971 4,40 3,50

Per kleurenmix 6,75 5,40 1kg=
27,00

539686
NIET weerbestendig, 

250 gram  1,70 1kg=
6,80

726151  1,65

726162  2,20

504906
Weerbestendig,

1000 gram  6,75 1kg=
6,75

726173  2,75

583663 ca. ø 200 x 25 mm  4,70

Krans van berkenhout
Bruin, zonder decoratie, per stuk

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

Houten lijst ’Bloem’
Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 185 x 180 x 30 mm, ca. 20 mm 
diep, per stuk

Houten ’Bloemen’
Verschillende groottes, afmeting: ca. ø 25 
mm, ø 50 mm, ø 70 mm, ca. 8 mm hoog, 
taupe/wit, set 16 stuks

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

Berkenstammetje
Recht afgezaagd, afmeting: ca. ø 40 - 
60 mm, ca. 100 mm hoog, per stuk

Recht afgezaagd, afmeting: ca. ø 60 - 
90 mm, ca. 150 mm hoog, per stuk

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

Recht afgezaagd, afmeting: ca. ø 80 - 
110 mm, ca. 200 mm hoog, per stuk

Scherven mozaïek mini
Geglazuurd porselein, vorstbestendig, 
verschillende maten en vormen,  
ca. 10 - 30 mm, ca. 4 mm dik, vrijblijvend 
gesorteerd, 200 g = ca. 180 mozaïek  
stenen voor een oppervlak van ca.  
150 x 150 mm

Rood/oranje/geeltinten
563599

Zwart/grijs/wit mix
563566

Groentinten
563588

Blauwtinten
563577

elk 5,40
6,75

De handleiding voor de mozaïek-bloemen kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/mozaiekbloemen

Andere gebruikte artikelen: houten kralen sets 
(N° 594976, 594965, 594921), berkenschijf 
(N° 723463)
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570130 1 kg  6,50 1kg=
6,50

570152 2,5 kg  15,00 1kg=
6,00

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

572109  12,25 1L=
40,83

elk  3,70

308511  1,25 1St.=
0,01

611889
ca. ø 175 x 123 mm, binnen-

ø: ca. 110 x 100 mm  1,50
611867 ca. ø 140 x 117 mm  1,10611845 ca. ø 135 x 90 mm  0,75

611878
ca. ø 250 x 185 mm, binnen-

ø: ca. 160 x 150 mm  3,95611856 ca. ø 180 x 135 mm  1,95611834 ca. ø 160 x 115 mm  0,95

462893 ca. ø 100 mm  2,60
462882 ca. ø 80 mm  2,35

463198 ca. ø 140 mm  3,90

487059 ca. ø 180 mm  5,95

463040 ca. ø 120 mm  3,20

487048 ca. ø 160 mm  4,30

487060 ca. ø 200 mm  7,20

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.

edding 751 lakmarker
Lijnbreedte: 1-2 mm, met ronde punt, per-
manent, geurloos, lakachtige dekkende 
inkt, per stuk

Meubelvilt
Wit, synthetisch vilt, onderkant zelfklevend, afmetingen ca. 19 x 12 mm, ca. 160 stuks

Decoratieve pot ’Zigzag’
Van kunststof, blauw, per stuk

Decoratieve pot ’Golven’
Van kunststof, petrol, per stuk

Decoratieve pot ’Kartels’
Van kunststof, groen, per stuk

kunststof bol
Glashelder, met gat ca. ø 15 mm, voor 
verlichting, 2-delig

Zwart
536633

Goud
536574

Wit
536666

Zilver
536644

Beton-romantiek
Accessoires voor huis en tuin

Voorbeelden gem
aakt door OPITEC

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. 1 kg, per stuk
Mengverhouding water : creatief beton = 
1 : 10

1 deel 
water

10 delen 
beton

300 ml

160-delig2-delig

De handleiding voor de romantische schalen kunt 
u terugvinden op www.opitec.nl/betonromantiek

TIP! Ook breekbare kunststofvormen kun-
nen met een latexlaag beschermd worden.
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Beton-kuiken

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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 beschilderde voor-
werp de Shabby Chic stijl. 230 ml, per stuk
Voor optimale bescherming adviseren wij Deco 
& Lifestyle hobbylak ultra mat (446527) te 
gebruiken. Taupe

446354

Wit
446228

Antiek blauw
446516

Lila
446273

Roze
446262

Licht grijsgroen
446295

Pale green
608356

Teal blue
608389

Zand
608312

Mystic blue
608323

Antique pink
608367

Cafe creme
608345

Rozerood
608541

Steengrijs
446332

elk 230 ml

608792 500 g 5,50 4,40 1kg=
8,80

608806 3000 g 22,95 15,95 1kg=
5,32

Sieraad beton
Dit fijne sieraad beton is extra fijn en 
daarom ideaal voor het gieten van fijne 
textuur en dunwandige betonnen onder-
delen zoals borden, broches, hangers etc. 
Mengverhouding: 1 deel water en 4 delen 
betonpoeder, 500 g, per stuk

1 deel 
water

4 delen 
beton-
poeder

Deelbare kunststof eieren die gebruikt 
kunnen worden als beton-gietvorm, 
kunt u terugvinden op pagina 17.

De handleiding voor het kuiken kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/betonkuiken

427057 Goud  3,10 1qm=
8,86

400372 Goudkleur  4,65 1qm=
39,54

427105 Zilver  3,10 1qm=
8,86

400361 Zilverkleur  4,65 1qm=
39,54

449927  4,40 100ml=
8,80 436003 Koperkleur  4,65 1qm=

39,54480666  4,50 1L=
45,00

Spiegelkarton
Afmeting: ca. 50 x 70 cm, achterkant wit, 
270 g/m², 1 vel

Art Deco bladmetaal
Imitatie bladgoud van eersteklas kwaliteit 
(niet geschikt voor consumptie), incl. 
Duitstalige instructies, 
afmeting: ca. 140 x 140 mm, 6 vel

Art Deco lijmvernis
Voor het lijmen van alle bladmetalen, op 
waterbasis, vloeibaar, 50 ml, per stuk

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

Spiegelkarton

elk 6 vel

50 ml100 ml

270 g/m²
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508601  4,95

611753  4,50 1St.=
0,23

607589  37,50

444101 4,50 3,60 1qm=
5,14

451373 150 ml 3,95 2,95 100ml=
1,97

451384 250 ml 5,70 4,70 100ml=
1,88

420712 750 ml 13,40 10,70 1L=
14,27

611937  6,50

Opkweekpotjes
36 opkweekpotjes, van elk 18 ronde en 
18 hoekige potjes, naturel bruin, afme-
ting rond potje bodem: ca. ø 55 mm, 
opening: ca. ø 70 mm, ca. 65 mm hoog, 
afmeting hoekig potje bodem: ca. 45 x 
45 mm, opening: ca. 70 x 70 mm, 
ca. 70 mm hoog, pak 36 stuks

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

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

Cadeaupapier set ’Vintage’
Kraftpapier, zwart bedrukt, 68 g/m², 
afmeting: ca. 50 x 70 cm, set 2 rollen

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

Siliconen stempels ’Vrolijk Pasen’
13 transparante motieven, kunnen apart van 
elkaar van het vel afgehaald worden, herbruik-
baar en gemakkelijk met water te reinigen.
Motiefgrootte: ca. 30 - 80 mm, 13 motieven

Vintage Pasen

vanaf 2,95
3,95

36-delig

97-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

951747  2,25

432445 3,15 2,50

Kartonnen ’Ei’
Om nog te versieren en te vullen, wit, 
zonder decoratie, afmeting: ca. 70 x 70 x 
115 mm, 2-delig

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

2,50

3,60

3,15

4,50

2-delig

3-delig

2 stuks

13-delig

551914  7,80

Stempelkussen
Archival Ink stempelverf droogt op matte 
en glanzende papiersoorten. Hoe glad-
der het papier, des te gedetailleerder de 
afdruk wordt. De kleur is doorzichtig en 
komt het beste tot zijn recht op wit 
papier. Het stempelkussen is licht ver-
hoogd, afmeting: ca. 75 x 45 mm, zwart, 
per stuk

68 g/m²

20 stuks



17Alle prijzen inclusief BTW

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

15 stuks

15 stuks

3-delig

2-delig

20-delig8 stuks

557068  1,70

490250 ca. 60 mm  0,80
426020 ca. 80 mm  1,25
490261 ca. 100 mm  1,45
490364 ca. 140 mm  1,20
426042 ca. 160 mm  2,75

611683  4,95 1St.=
0,33

Kunststof strooidelen ’Sleutels’
Oudgoud, afmeting: ca. 36 x 2 x 17 mm, 15 stuks

611708  4,95 1St.=
0,62

Kunststof strooidelen ’Klok’
Met oogje om ergens aan te kunnen naaien,
kleur: oudgoud, afmeting: ca. ø 28 x 8 mm, 8 stuks

611694  4,95 1St.=
0,33

Kunststof strooidelen 
’Hoek-elementen’
Oudgoud, afmeting: ca. 32 x 3 x 18 mm, 
15 stuks

Gehaakt kantenband
In drie verschillende patronen, 
Afmetingen: elk ca. 90 cm, naturel, set 3 stuks

Kunststof ’Ei’
Helder, 2-delig

Acrylstempel ’Frame 2’
Motiefgrootte: ca. ø 35/65 mm, stempel: 
ca. ø 40/70 mm, ca. 20 mm hoog, 2 stuks
577833  11,95

611672  4,95 1St.=
0,25

Kunststof strooidelen ’Tandwielen’
Oudgoud, afmeting: ca. ø 18 mm, ø 25 mm, 
ø 32 mm, 20 stuks

611786  1,25

Kunststof separateur voor ’Ei’
Voor het scheiden van kunststof bolhelften 
of als decoratieve hanger te gebruiken, hel-
der, afmeting: ca. 106 x 160 mm, rijggat: 
ca. 1 mm, per stuk

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

2-delig2-delig

Acryl stempel ’Frame 1’
Motiefgrootte: ca. ø 35/65 mm, stempel: 
ca. ø 40/70 mm, ca. 20 mm hoog, 2 stuks
589119  11,95

611764  2,75
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elk  4,20 1qm=
1,20

581328 10,95 8,75 1qm=
3,14

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

523487 ca. ø 230 mm  2,70 1St.=
0,68

537570 14,90 11,90 1m=
0,04

513620 Lente  2,50 1m=
0,08

555778 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

513664 Zomer  2,50 1m=
0,08

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

Papierblok ’Patronen mix’
Dubbelzijdig met motief bedrukt, 180 g/m², afmeting: 305 x 305 mm, 30 vel

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

Multicolor
Raffiavezel mat
30 meter/bundel

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 10 stuks

30 vel

4 stuks

30 m

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
15,95

11,90
14,90

9,20
11,50

8,75
10,95

10 vel
180 g/m²
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100 stuks

12 stuks 30-delig

3-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

535257 ca. 15 x 13 mm 2,65 2,10

541146 ca. 73 x 62 mm 12,25 9,80

535338 ca. 25 x 21 mm 4,00 3,20
500018 ca. 49 x 42 mm 8,25 6,60

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

Motiefponsen
526119 ø 16 mm 2,65 2,10
535737 ø 25 mm 4,00 3,20
550583 ø 50 mm 8,25 6,60
550402 ø 75 mm 12,25 9,80

573585 ø 16 mm 2,65 2,10
573596 ø 25 mm 4,00 3,20
573600 ø 50 mm 10,95 8,75
573611 ø 75 mm 12,25 9,80

509777 15 x 9 mm 2,65 2,10
535305 23 x 15 mm 4,00 3,20
500041 46 x 28 mm 8,25 6,80
541157 69 x 42 mm 12,25 9,80

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 3,20

−
−

539387 ø 15 mm 2,65 2,10
535833 ø 25 mm 4,00 3,20

−
−

538800 15 x 13 mm 2,65 2,10
509663 24 x 20 mm 4,00 3,20

−
−

573518 15 x 15 mm 2,65 2,10
573529 23 x 23 mm 4,00 3,20
573563 45 x 45 mm 8,25 6,60
573574 68 x 68 mm 12,25 9,80

−

−

576343 15 x 25 mm 4,00 3,20
576446 29 x 49 mm 8,25 6,60

951013 ca. ø 200 x 25 mm  5,50
951297  3,25

951161  2,20 1St.=
0,18

587508 8,50 6,80 422228  3,70 1St.=
0,04

951002 ca. ø 150 x 25 mm 4,50 3,60

Houten ’Bloem’
Met uitsparingen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 200 x 25 mm, gat in het 
midden: ca. 35 mm, per stuk

Decoratieband
3 verschillende kleuren, groentinten, 
afmeting: elk ca. 2 m x 15 mm, 3 stuks

Houten strooidelen ’Bloem’
Met plakpunt, afmeting: ca. ø 35 x 3 mm, 
naturel, 12 stuks

Bonbon glas
Helder, met gummi-dichtring en metalen 
kliksluiting, afmeting: ca. ø 200 x 240 mm, 
opening: ca. 75 mm, per stuk

Bierviltjes
Afmeting: ca. ø 107 mm, ca. 1,5 mm dik, 
rond, pak 100 stuks

6,80
8,50

413997  4,50 1St.=
0,15

Papieren bloemen
Om te decoreren, verschillende groottes 
en kleuren, afmeting: ca. ø 20 - 55 mm, 
bont gekleurd, set 30 stuks

Koop voordelig bij Opitec!
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490401 10 stuks  1,80 1St.=
0,18

523180 ca. 30 x 38 mm 2,85 2,30 1St.=
0,09

469240 12,95 10,35 100ml=
8,63

438223 Ultra glanzend  12,35 100ml=
6,86

438234 Ultra mat  12,35 100ml=
6,86

450894 Gr. 8 1,85 1,50
450908 Gr. 12 1,70 1,35

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

547190 ca. 43 x 58 mm  4,45 1St.=
0,18

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

Watteneieren
Wit, 25 stuks

Magic Marble set “Metallic”
Marmerverf, 6 stuks, elk 20 ml Magic Marble in de kleuren:
metallic blauw, metallic groen, metallic rood, metallic violet, goud en zilver

décopatch blanke lak
Zeer soepele lijm en verf in één.  
Ook geschikt voor servettentechniek,  
op waterbasis, pot 180 ml

Platte penseel
Goudkleurig kunsthaar, naadloze klem, 
korte donkerblauwe steel, per stuk

3,95
4,95

10 stuks

25 stuks

100 stuks

3 vel

180 ml

vanaf 1,80

vanaf 2,30

Gunstig geprijsd! 
10,35 

12,95 
Gunstig geprijsd! 

vanaf 1,50
1,85

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Metallic - effecten
Met Paper Patch en Magic Marble

Brandbare vloeistof en damp. Kan slaperigheid en duizeligheid veroor-
zaken. Is  medisch advies nodig, verpakking of label bij de hand hou-
den. Buiten bereik van kinderen bewaren.  Uit de buurt houden van 
hitte, hete oppervlakken, vonken, vlammen en andere ontstekings-
bronnen. Niet roken, alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken. 
Achter slot en grendel bewaren.  Inhoud / verpakking als gevaarlijke 
afvalstoffen inzamelen

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen 
worden
Verstikkingsgevaar vanwege zakjes

Setprijs
9,95

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

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

3 vel

527252 4,95 3,95 1qm=
10,45

527300 5,58 3,95 1qm=
10,45
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Houten borden
2-delig, ø 30 en 25 cm, naturel, per stuk

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

Beton effect set
Met de pasta en de glazuur kan een bedrieglijk echte 
betonlook worden gecreeërd.
Inhoud: 1x beton effect pasta, 250 ml, 2x beton glazuur, 
elk 28 ml in licht en donker, 4 sponsjes, incl. Duitstalige 
handleiding, 7-delig

532380 7,00 5,60

543735  1,30

607811 14,50 11,60

Citroengeel
456814

Wit
456663

Rood
456685

Zilver
456777

Roze
456744

Lichtblauw
456847

Lichtgroen
456803

Turkoois
456755

Glitter goud
456892

Oranje
456836

Magenta
456799

Goud
456766

Violet
456696

Blauw
456722

Groen
456711

Glitter zilver
456881

Zwart
456733

Per kleur  2,50 100ml=
12,50

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

Koper
445244

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

604053  1,45

569322  3,90

409044 11,65 9,30

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

Houten theelichthouder
Massief beuken, naturel, zonder decoratie, 
rond,
Afmeting: ca. ø 79 mm x 34 mm, boring: 
ca. 41 mm, per stuk

Houten doos
Met klapdeksel, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 21 x 10,5 x 4,6 cm, per stuk

Magic Marble set “Paasfeest”
Inhoud:
- 4 x marmerverf, à 20 ml, citroen, roze, 
magenta, lichtblauw
- 4 x kunststof eieren
- 4 x marmerspatels
- 1 x Duitse handleiding

9,30

5,60

11,65

7,00

10 stuks

2-delig 7-delig

11,60 
14,50 

Gunstig geprijsd! 
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950855  2,20 1St.=
0,09 950866  2,20 1St.=

0,09 950877  2,20 1St.=
0,09 951286 1,95 1,55

Houten strooidelen ’Vlinder’
Per 8 gesorteerd, afmeting: ca. 30 x 3 x 20 mm, 
lichtblauw/mintgroen/zalmkleur, 24 stuks

Houten strooidelen ’Bloem’
Per 8 gesorteerd, afmeting: ca. ø 30 x 3 mm, 
lichtblauw/mintgroen/zalmkleur, 24 stuks

Houten strooidelen ’Kip’
Per 3 gesorteerd, afmeting: ca. 30 x 3 x 38 
mm, lichtblauw/mintgroen/zalm, 24 stuks

Houten schijf met ’Boom en Haas’
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 65 x 90 mm, per stuk

950947  3,25 950822  5,50 1St.=
0,92

950925 ca. ø 260 x 30 mm  5,50
950936 ca. ø 300 x 45 mm  6,95 948959 7,95 6,35

Hanger met ’Haas’ onder glazen stolp
Met decoratie, afmeting: ca. ø 60 x 85 mm, 
per stuk

Vlinders met clip
Per 3 gesorteerd, afmeting: ca. 100 x 
65 mm, mintgroen/zalmkleur, 6 stuks

Rotan-/twijgkrans
Om op te hangen, naturel, zonder 
decoratie, per stuk

Decoratieve krans
Zonder decoratie, eivormig, afmeting: 
ca. 200 x 45 x 300 mm, bruin, per stuk

951301  3,25 1m=
0,54 611605  4,25

432168 ca. 40 x 30 mm  1,80 1St.=
0,30

432261 ca. 65 x 40 mm  2,75 1St.=
0,46 726759 17,95 14,35

Decoratieband
3 verschillende kleuren, roodtinten, 
afmeting: elk ca. 2 m x 15 mm, 3 stuks

Paper-Art ’Kip’
Met afneembare bovenkant, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. ø 103 x 175 mm, 
opening: ca. ø 37 mm, per stuk

Paper Art eieren
Om op te hangen, ca. 4 x 3 cm, met 
bewaardoos, naturel, zonder decoratie, 
6 stuks per set

Berken nestkastje
Om op te hangen, met afneembaar dak, 
afmeting: ca. ø 180 - 250 mm, ca. 220 - 
250 mm hoog, gat: ca. ø 32 mm, per stuk

948731  1,40 948753 1,50 1,20 948764 1,50 1,20
530729 ca. 60 x 15 x 80 mm  1,50
530741 ca. 100 x 15 x 130 mm  2,50

Houten ’Kip’
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 90 x 15 x 80 mm, per stuk

Houten memohouder ’Bloem’
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 70 x 35 x 130 mm, per stuk

Houten memohouder ’Vlinder’
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 85 x 35 x 120 mm, per stuk

Houten hanger ’Ei’
Naturel, zonder decoratie, per stuk

6,35

1,20 1,20

7,95

1,50 1,50

24-delig 24-delig

6-delig

3-delig 2-delig

elk 2 m

24-delig

6 stuks

14,35 
17,95 

Gunstig geprijsd! 

Verf om mee te schilderen kunt u terugvinden op pagina 
8/15 en meer decoratie banden en veren op pagina 24/25.
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Pasen in zalmkleur - mint - turkoois

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC
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301128  37,50

502801  1,10 1St.=
0,07 594884  2,50 100g=

25,00

580311  3,85
531450 10 gram  2,25 100g=

22,50

511826 ca. ø 200 x 30 mm  1,70

250069 ca. ø 100 mm  0,80

251538  9,50 1St.=
1,58

201006 Blauw gegloeid  0,85 1m=
0,03

201051 ca. ø 0,8 mm x 300 mm  0,80 1St.=
0,02

937554  1,85

937565  1,35 100g=
33,75537012  5,25 1m=

0,03

507076 ca. ø 200 x 50 mm  2,05

250081 ca. ø 200 mm  0,95

200996 Groen  0,85 1m=
0,03

531460 100 gram  11,00 100g=
11,00

511837 ca. ø 300 x 40 mm  2,10

250070 ca. ø 150 mm  0,85

200044 Bruin  0,85 1m=
0,03

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

507087 ca. ø 250 x 50 mm  2,45

250092 ca. ø 250 mm  1,10

210289 ca. ø 400 mm  1,75

200033 Zilverkleur  0,85 1m=
0,03

507098 ca. ø 300 x 50 mm  2,85

210278 ca. ø 300 mm  1,35

210290 ca. ø 500 mm  2,25

Bosch lijmpistool PKP-18E electronic
Electronisch geregeld lijmpistool met een 
extra lang mondstuk en eenvoudige 
bediening door mechanische aanvoer. 
Incl. 1 lijmpatroon ca. ø 11 x 200 mm.
Technische gegevens:
Opwarmtijd:  7 min
Smelttemperatuur:  206°C
Capaciteit:  ca. 20 g/min
Opwarmfase:  200 W
Vermogen:  45 W

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

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

Veren assortiment ’Parelhoen’
Verschillende groottes, bont gesorteerd, 
afmeting: ca. 50 - 80 mm, ca. 100 stuks

Pluisveren
Kleurig gesorteerd, ca. 10-20 cm.

Strokrans
Gewikkeld, naturel, zonder decoratie, per stuk

Draadring
Wit gecoat, ca. 3 mm dik, 
per stuk

Bloemendraad set
Veelzijdig te gebruiken draadas-
sortiment, voor het binden van kransen 
of voor het maken van sieraden. 
Dikte: ø 0,25/0,40 mm, lengte: 40/50 m, 
6 stuks

Wikkeldraad
Afmeting: ca. ø 0,65 mm x 30 m, 100 g/rol, 
per stuk

Bloemendraad
Groen, 35 stuks

Groen, 20 stuks

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

Veren assortiment
Verschillende groottes, bruintinten, 
ca. 80 stuks = ca. 4 g

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

6-delig

80-delig

100 stuks 10 g
100 g

10 g

80-delig
35 stuks
20 stuks 100 g160 m

15 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Handleiding voor de lamp met houten ballen kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/houtenballen-lamp

Houten ballen voor de lamp kunt u terugvinden op 
pagina 48 en zonder afbeelding lampfitting N° 116013



25Alle prijzen inclusief BTW

511550  1,40 1m=
0,05 elk 3,90 3,10 1m=

0,12 elk 2,00 1,60 1m=
0,16

940766  1,70 100g=
3,40

723463  5,00

611443  13,95 611432  15,95

511294  1,30

907520  2,05 100g=
10,25

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

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

700863 ca. 2 kg  15,25 1kg=
7,63

50 g  2,05 100g=
4,10

250 g  7,35 100g=
2,94

Crêpe wikkelband
Onder druk ontstaat een kleefwerking. 
Ideaal voor het omwikkelen van allerlei 
artikelen.
Afmetingen: ca. 30 m x 12 mm, groen, 
per stuk

Decoratieband Organza-slitted
Afmeting: ca. 25 m x 25 mm, per rol

Lint
Met weefkant, afmeting: ca. 10 m x 10 mm, 
per stuk

Houtwol
Groen, 50 g

Berkenschijf
Vrijblijvende afmeting, rond, 
afmeting: ca. ø 200 - 300 mm, 
ca. 20 - 35 mm dik, per stuk

Duits boek: Die 100 schönsten 
Ostereier
Pia Pedevilla, Kornelia Milan, Elisabeth 
Eder  - Uitgeverij TOPP
Decoraties voor groot en klein - dit boek 
bevat een verzameling van meer dan 
100 ontwerp ideeën voor paas-eieren. 
Leuk voor de hele familie! 
Hardcover, 80 pagina’s, met handleidin-
gen & voorbeelden, afmeting: ca. 
197 x 252 mm, per stuk

Duits boek: Naturzauber Frühling
Pia Pedevilla - Uitgeverij TOPP
Natuurlijke materialen zijn in! Pia 
Pedevilla heeft in de boek haar mooiste 
decoratie- en cadeau-ideeën gebundeld. 
Hardcover, 64 pagina’s, handleidingen en 
voorbeelden in originele grootte, afme-
ting: ca. 222 x 235 mm, per stuk

Oase / Steekschuim (nat)
Voor verse bloemen, afmetingen 
ca. 225 x 105 x 75 mm, per stuk

Decoratie mos
Groen, 20 gram

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

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 IJslandmos

Knutsel basics voor 
het hele jaar

Boeken zijn Duitstalig, 
kunnen niet worden 

geruild en zijn uitgeslo-
ten van speciale aan-

biedingen!

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
611432  - Duits boek: Naturzauber Frühling

Wit
476986

Crème
477029

Geel
476609

Abrikoos
476610

Wit
486703

Donkerrood
486792
Violet
486770

Crème
401646
Geel
401668

Appelgroen
486736

Lichtroze
436704
Bessen
486769

Olijfgroen
436771

Blauw
436715
Bruin
436782

Fuchsia
476621

Rood
476724

Paars
476849

Appelgroen
476920

Royal blauw
476919

Salie
505340 | 50 g

Appelgroen
510368 | 50 g

Appelgroen
504399 | 250 g

Naturel
510346 | 50 g

12 stuks

50 g

30 m

20 g

elk 25 m elk 10 m
elk 3,10 elk 1,60

3,90 2,00
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Minc.™ Verbluffende effecten 
voor het huwelijk

Starterset MINC.™ MINI lamineerapparaat
De MINC.™ Mini machine is een lamineerapparaat waarmee u glanzende metaalfolie 
effecten op papier kunt overdragen. Druk met een 
laserprinter (geen inkjetprinter) uw favoriete motief af en versier deze met de metaalfolie. 
Met de stift MINC.™ Toner Ink Marker in zwart N°611247 heeft u de mogelijkheid een eigen 
motief te tekenen en aansluitend te voorzien van metaalfolie.
Inhoud:
1 overdracht map 
2 MINC metaalfolie, ca. 160 x 160 mm in goud en zilver, 
2 bedrukte kaarten, incl. instructies
Afmeting machine: ca. 310 x 90 x 65 mm
Werkbereik, breedte: max. 172 mm 
Bedrijfsspanning: 250 V / 60 Hz
Vermogen: 1100 W

MINC.™ metaalfolie
Metaalfolie voor het veredelen van handgetekende motieven met de MINC.™ Toner Ink 
Marker N°611247 of de met de laserprinter afgedrukte motieven. 
Afmeting: ca. 1,5 m x 15,9 cm, per stuk

611258  99,95

611188 Goud  6,95 1qm=
29,14

611199 Zilver  6,95 1qm=
29,14

611203 Rozegoud  6,95 1qm=
29,14

611214 Mint  6,95 1qm=
29,14

4,55
5,70

611247  7,50 611616  4,50 488572 5,70 4,55 1qm=
6,08

MINC.™ Toner INK Marker
De met de Toner INK Marker handgetekende 
motieven kunnen met het MINC.™ lamineer-
apparaat N° 611258 van glanzende metaal-
folie-effecten worden voorzien. Het beste 
resultaat bereikt u met transparant- of 
glanspapier.
Kleur: zwart, per stuk

Paper-Art ’Zwaan’
Om neer te zetten, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 200 x 25 x 180 mm, 
per stuk

Transparant papier
Geschikt als kopieerpapier (laserprinter)! 
Handig voor het maken van bijv.  
uitnodigingen.
115 g/m², A4 formaat, wit, 10 vel

10 vel

24 vel

611225  9,95 1qm=
17,85

MINC.™ papier met motief 
’Signature’
Om te voorzien van folie met het MINC.™ 
lamineerapparaat N°611258 en de MINC.™
metaalfolie.
180 g/m², enkelzijdig bedrukt, verschillende 
motieven, per 2 gesorteerd, bedrukt wit 
papier, afmeting: ca. 15,24 x 15,24 mm, 
24 vel

115 g/m²

180 g/m²

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Sjablonen voor bruidspaar motieven kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/sjablonen

Op www.opitec.nl/minc is een 
special over dit thema te vinden.
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Papierblok ’Copper Luxury’
220 g/m² karton met motief, zuurvrij, dubbelzijdig 
bedrukt, gedeeltelijk met hotfoil in koper, verschillende 
motieven, afmeting: ca. 305 x 305 mm, 36 vel

Zijdepapier ‘Stippen’
Afmeting: ca. 50 x 70 cm, 17 g/m², 4 vel

807679  24,95 1qm=
7,45

elk  3,25 1qm=
9,29

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC

951530  4,95 1St.=
0,41

549568 16,75 13,40

951541  4,50 1St.=
0,23

Papieren borden ’Confetti’
Papieren borden, 2-kleurig, met stippen 
en driehoeken in goud hotfoil, afmeting: 
ca. ø 230 x 22 mm, roze/grijs, 12 stuks

Randmotiefpons 2 in 1 ’Kant’
Motiefgrootte eenzijdig: ca. 65 x 05 mm, 
dubbelzijdig: ca. 65 x 22 mm, één stanser 
met 2 mogelijkheden. Borders en randen-
stanser, geschikt voor papier tot  
130 g/m², per stuk

Servetten ’Confetti’
Servetten 2-kleurig met stippen en drie-
hoeken in goud, afmeting: ca. 330 x 
330 mm, roze/grijs, 20 stuks

13,40
16,75

12 stuks

12 stuks

Per stuk

20 stuks

36 vel

4-delig

Washi Tape ’Hot foil’ koper
4 verschillende designs, van rijst-
papier, zelfklevend, afmeting: ca. 
10 m lang, 3 tapes ca. 15 mm 
breed, 1 tape ca. 5 mm breed, 
4 stuks
611801  8,50

Zwart/goud hotfoil
951460

Naturel/goud hotfoil
951482

Wit/zilver hotfoil
951459

Mint/zilver hotfoil
951448

Roze/goud hotfoil
951471

484578 Per stuk  1,55
484567 Pak 12 stuks  15,45 1St.=

1,29

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

220 g/m²

10 m

Passende kaarten kunt u terugvinden 
op pagina 32.

130 g/m²

4 vel
17 g/m²
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495397  1,40 1St.=
0,14

514785  1,95 1St.=
0,33

951493  4,50 1St.=
0,38

elk  4,25 1qm=
3,04

805851 DIN A3, 5 mm  2,25 1qm=
18,03

515149 3,50 2,80 1St.=
0,40611177 10,95 8,75

951518  4,50 1St.=
0,38

805840 DIN A4, 5 mm  1,30 1qm=
20,83

Schoolbordkrijt
Stofvrij, goed uitwisbaar, krasvrij en makkelijk 
schrijvend, dermatologisch getest, ca. ø 10 x 
80 mm, wit, 10 stuks

EBERHARD FABER stoepkrijt
6 krijtjes in wit, geel, pink, lila, blauw en 
groen. Krijtjes in driehoek vorm, gemakke-
lijk op de stoep te krijten, heldere kleuren, 
met water te verwijderen. Afmeting: ca. 
20 x 95 x 20 mm, set 6 stuks

Ballonnen ’Stippen’
Afmeting: ca. ø 300 mm, transparant met 
witte stippen, 12 stuks

Cadeaupapier ’Stippen’
Enkelzijdig bedrukt, 80 g/m², 
afmeting: ca. 2 m x 70 cm, 1 rol

Airplac® PREMIER Alliance 
lichtgewicht schuimplaat
Enkelzijdig zelfklevend

Stoepkrijt XL
Stabiele krijtjes in stiftvorm, frisse kleuren, afwasbaar, 
afmeting: ca. ø 45 x 190 mm, 7 stuks

PintyPlus® Art & Craft 
schoolbordverf spray
De zwarte schoolbordverf is zeer geschikt 
voor het sprayen op gladde oppervlakken 
en vormen. De schoolbordverf kan na het 
drogen met krijt beschreven en weer 
gewist worden. 400 ml, per stuk

Ballonnen mix
Afmeting: ca. ø 300 mm, zwart/transpa-
rant met witte stippen/zilver, 12 stuks

12 stuks

10 stuks

6-delig

12 stuks

400 ml

7-delig

2,80 
3,50 

Gunstig geprijsd! 

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar
Kinderen onder de 8 jaar kunnen stikken in niet opgeblazen 
of geknapte ballonnen. Toezicht door volwassenen is ver-
eist. Zij dienen het opblazen van de ballonnen en het juiste 
gebruik ervan te controleren.
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.
Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik

Waarschuwingen gelden voor de artikelnummers  951518, 
951507, 951493, 951529.

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Kan in kleine stukjes worden gebroken
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

2 m

80 g/m²

Een van de mooiste dagen
van jouw leven

8,75
10,95

Mint/zilver hotfoil
951390

Zwart/goud hotfoil
951415

Wit/zilver hotfoil
951404

Naturel/goud hotfoil
951437

Roze/goud hotfoil
951426

807680  24,95 1qm=
7,45

Papierblok ’Eclectic Chic’
220 g/m² karton met motief, zuurvrij, 
dubbelzijdig bedrukt, gedeeltelijk met 
hotfoil in goud, verschillende motieven, 
afmeting: ca. 305 x 305 mm, 36 vel

951507  4,95 1St.=
0,41

Ballonnen ’Hart’ vorm
Afmeting: ca. ø 300 mm, wit, 12 stuks

12 stuks

951529  4,50 1St.=
0,38

Ballonnen mix
Afmeting: ca. ø 300 mm, pasteltinten, 12 stuks

12 stuks
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948498 ca. 300 x 300 x 160 mm 8,50 6,80

525401  6,50

525571  6,50

518354  2,95 1qm=
8,43501632  2,95 1qm=

8,43

948502 ca. 200 x 200 x 110 mm 5,50 4,40

Houten wolk
Om op te hangen, zonder decoratie, 
wit, 3-delig

Papier set ‘Fancy Diamonds’
blauwtinten
Inhoud:
6 vouwvoorbeelden, 2 motieven, 1 koord 
roze/wit, ca. 3 m lang, dubbelzijdig plak-
band, incl. handleiding, 9-delig

Papier set ‘Fancy Diamonds’
Rozetinten
Inhoud:
6 vouwvoorbeelden, 2 motieven, 1 koord 
ca. 3 m lang, dubbelzijdig plakband, incl. 
Duitstalige handleiding, 9-delig

Natuurkarton ’Bloemen’
Enkelzijdig bedrukt, 220 g/m², afmeting: 
ca. 50 x 70 cm, roodtinten, per vel

Etiketten en stempel set ’Baby’
Inhoud:
Van elk 10 etiketten met verschillende 
motieven ca. 45 x 75 mm, 3 stempels met 
verschillende motieven ca. 25 - 30 x 30 x 
9 mm, 1x satijnband ca. 4 m x 5 mm, 
34-delig

Natuurkarton ’Bloemen’
Enkelzijdig bedrukt, 220 g/m², afmeting: 
ca. 50 x 70 cm, blauwtinten, per vel

Etiketten en stempelset ’Baby’
Inhoud:
Van elk 10 etiketten met verschillende 
motieven, ca. 45 x 75 mm, 3 stempels 
met verschillende motieven ca. 25 - 30 x 
30 x 9 mm, 1 satijnband ca. 4 m x 5 mm, 
34-delig

Doopgeschenk

Doopkaarten

vanaf 4,40
5,50

3-delig

9-delig

9-delig

34-delig 34-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC550804  7,50 543263  7,50

220 g/m²220 g/m²

Passende kaarten kunt u terugvinden 
op pagina 32.
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9,10 
11,40 

Gunstig geprijsd! 

Doopkaarsen

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

301438  6,50

435010 Goudkleurig  2,70 1qm=
112,50

434933 Zilverkleurig  2,70 1qm=
112,50

611029  5,50 1St.=
1,83

434885 Goudkleur  2,70 1qm=
112,50418849 Zilver glanzend 2,85 2,30 1qm=

115,00

434900 Zilverkleur  2,70 1qm=
112,50418838 Goud glanzend 2,85 2,30 1qm=

115,00

439399 ca. ø 50 x 100 mm  1,60

427288 ca. ø 70 x 150 mm  3,50

439724 ca. ø 80 x 250 mm  7,10

484110 11,40 9,10 1qm=
25,28

426754 ca. ø 40 x 80 mm  1,30

439403 ca. ø 60 x 150 mm  2,65

418355 ca. ø 80 x 200 mm  5,15

447431 ca. 200 x 40 mm 7,75 6,20 1qm=
43,06

447442
ca. 200 x 
100 mm 13,40 10,70 1qm=

29,72

439241 ca. ø 40 x 60 mm  1,10

439676 ca. ø 60  x 120 mm  2,50

Snijset
Inhoud: snijmat ca. 220 x 300 mm, 1 x 
scalpel, 6 vervangmesjes, beschermkap, 
snijliniaal 200 mm, 10-delig

Versierwas rondstroken
Afmeting: ca. 200 x 2 mm, pak 12 stuks

Houten theelichthouder
Rond, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 110 x 10 mm, uitsparing 
waxinelicht: ca. ø 45 x 7 mm, 3 stuks

Versierwas kraalstroken
Afmeting: ca. 2 x 200 mm, set 12 stuks

Versierwas platen assortiment pastel
In de kleuren: wit, creme, geel, oranje, ver-
miljoenrood, roze, lila, lichtblauw, appel-
groen, licht turkoois. Afmeting: 200 x 
100 mm, ca. 0,5 mm dik, 10 platen

Wasplaat
Afmeting: ca. 100 x 200 mm, ca. 0,5 mm 
dik, per stuk

Wasplaten basis-assortiment
In de kleuren: karmijnrood, vermiljoenrood, 
oranje, goudgeel, citroengeel, geelgroen, 
groen, blauw, lichtblauw, blauwviolet, rood-
violet, roodbruin, geelbruin, zwart, wit, roze, 
goud en zilver, ca. 0,5 mm dik, 18 platen

Stompkaars
Wit, per stuk

10 stuks 3 stuks 10-delig18-delig

12 stuks 12 stuks

vanaf 6,20
7,75

elk 2,30
2,85Kaarsen niet 

onbeheerd laten 
branden!



1 2

S015_nl_nl32   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

Ideeën voor de communie

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Motiefponsen op pagina 19, kaarsen en wasplaten op pagina 31.

555170  1,80

563980  3,75 1St.=
0,63

611823  8,50

Glazen vaas
Helder, zonder decoratie, afmeting: ca. 
55 x 160 mm, opening: ca. ø 20 mm, 
per stuk

Set theelichtglazen
Helder, zonder decoratie, afmeting: 
ca. ø 60 x 73 mm, set 6 stuks

Washi Tape ’Geometrische vormen’
4 verschillende designs, van rijstpapier, 
zelfklevend, afmeting: ca. 10 m lang, 
3 tapes ca. 15 mm breed, 1 tape ca. 5 mm 
breed, 4 stuks

6 stuks

612047  6,50 1qm=
20,84 596989  5,50427057  3,10 1qm=

8,86 465514  16,05

Designkarton ’Vis’
250 g/m², kraftpapier/wit, enkelzijdig 
bedrukt, DIN A4 formaat, 5 vel

Houten stempel ’Kruis met punten’
Motiefgrootte: ca. 40 x 60 mm, 
stempel: ca. 40 x 65 x 25 mm, per stuk

Spiegelkarton
Afmeting: ca. 50 x 70 cm, achterkant wit, 
270 g/m², goud, 1 vel

Dubbele kaarsenset
Inhoud:
50 dubbele kaarten, 220 g/m²,
50 enveloppen,
afmeting: ca. 105 x 150 mm, parelmoer 
wit, rechthoek, 100-delig

5 vel 100 stuks

Stempelkussen
Het stempelkussen is licht verhoogd zodat stempels van 
elke willekeurige grootte gebruikt kunnen worden.
Zuurvrije, kleurhoudende pigmenten in superkwaliteit.
Afmeting kussen: ca. 101 x 63 x 19 mm

Embossing hetelucht föhn
Speciaal voor het smelten van embossingpoeder. 
Geschikt voor elke ondergrond.
Specificaties: 230 Volt/ 300 Watt, per stuk

Embossingpoeder
Embossingpoeder heeft de eigenschap te smelten bij 
verhitting en verzegelt zo effectvol stempelafdrukken 
op papier.
potje 10 g

508393 Zilver  8,80
508382 Goud  8,80 303522  24,80

508429 Zilver  4,75 100g=
47,50

508418 Goud  4,75 100g=
47,50

250 g/m² 270 g/m² 220 g/m²
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5 vel

612069  4,95 1m=
0,05

532444  3,25 920005  0,80

535855 Wit  2,75 1St.=
0,46

612036  8,75 1qm=
28,05

427105 Zilver  3,10 1qm=
8,86

920016  0,80

536769 Groen  2,75 1St.=
0,46

545302  0,90

541881  2,75

409789 Roma zilver  2,10 1qm=
6,00

Washi Tape ’Vis’
Gedeeltelijk met hotfoil zilver, van rijstpapier, 
zelfklevend, afmeting: ca. 10 m x 15 mm, 
aqua, per stuk

Paper Art album
Met passe-partout uitsnede, naturelbruin, 
zonder decoratie, spiraalbinding, afmetingen: 
ca. 155 x 110 mm, uitsnede: ca. 90 x 65 mm, 
ca. 30 vel, per stuk

Houten vis
Om op te hangen, naturel, zonder 
decoratie, langwerpig, afmeting: 
ca. 40 x 10 x 125 mm, per stuk

Designkarton ’Vis’
200 g/m², enkelzijdig bedrukt, DIN A4 formaat, 
wit met hotfoil zilver, 5 vel

Spiegelkarton
Afmeting: ca. 50 x 70 cm, achterkant wit, 
270 g/m², 1 vel

Houten vis
Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
rond, afmeting: ca. 65 x 10 x 100 mm, 
per stuk

Houten strooidelen ’Vis’
Met glitter, afmeting: ca. 50 x 15 mm, 
6 stuks

Houten sleutelhanger “Engel”
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 53 x 5 x 63 mm, per stuk

Vilten strooidelen ’Vis’
Afmeting: ca. 35 x 10 mm, gedeeltelijk 
met uitgestanst midden, groen, 36 stuks

Transparant papier
115 g/m², afmeting: 50 x 70 cm, per rol

elk 6 stuks 36-delig

200 g/m²

612058  4,95

Papieren decoraties
36 papieren decoraties gesorteerd in 6 motieven, geschikt voor scrapbooking, kaarten 
maken en als decoratie, 36-delig

36-delig
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565786 2,20 1,75 100g=
7,00

565775 2,20 1,75 100g=
7,00

594275  2,75 1qm=
7,86949254 4,50 3,60553248  1,70

553318  1,60

526810  2,60

597653  2,05

Honingraat papier ’Harten’
Om op te hangen, in 3 groottes, afmetingen: 
ca. ø 200 mm, ca. ø 250 mm, ca. ø 300 mm, 
roze/rood, set 3 stuks

Papier confetti ’Harten’
Afmeting: ca. 35 x 30 mm, rood, ca. 25 g

Papier confetti ’Harten’
Afmeting: ca. 35 x 30 mm, wit, ca. 25 g

Motief fotokarton ’Zenart hart’
Dubbelzijdig verschillend bedrukt, 300 g/
m², afmeting: ca. 50 x 70 cm, zwart/wit, 
1 vel

Houten fotolijst ’Huis’
Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 180 x 30 x 185 mm, foto  
uitsparing: ca. 140 x 100 mm, per stuk

Houten fotolijst “Hart”
Om neer te zetten, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 140 x 140 mm, 
uitsparing: ca. 88 x 85 mm, per stuk

Houten memohouder “Hart”
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 90 x 35 x 130 mm, per stuk

Houten fotolijstje “Hart”
Om neer te zetten, hart hangt in het lijst-
je, naturel, zonder decoratie, afmetingen: 
ca. 128 x 30 x 128 mm, Hart: ca. 100 x 98 
mm, uitsparing: ca. 65 x 62 mm,  per stuk

Houten pennenbak met clip
Met clip in de vorm van een hart, naturel, 
zonder decoratie, afmeting: ca. 70 x 55 x 
85 mm, per stuk

1,75

7,95

1,75

3,60

2,20

9,95

2,20

4,50

25 g

25 g

3-delig

6 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Knutselset - DIY 
little hearts rose
De set bevat genoeg materiaal voor 6 cadeauverpakkingen in hart vorm, om te knippen en 
plakken. A4 formaat, afmeting cadeauverpakking: ca. 130 x 200 mm, roze/zwart, 6 vel
512750 9,95 7,95

591772 9,95 7,95

300 g/m²
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480600 Bruisend  11,15 1kg=
27,88

422909  3,35

936318 4,90 3,90 100g=
7,80

513929  1,50 436391  14,50 100ml=
29,00

936307 4,10 3,30 100g=
6,60 481411 7,20 5,75

Per kleur  2,65 100ml=
26,50

498971 Transparant  5,10 1kg=
17,00

498982 Transparant  15,25 1kg=
15,25

498960 Wit  5,10 1kg=
17,00

498993 Wit  15,25 1kg=
15,25

480596 Schuimend  13,40 1kg=
33,50

Badparel extract
Dit extract bevat verschillende ingrediënten. 
De wasmassa smelt in heet water, het poeder 
wordt vermengd met de wasmassa. Zorgvuldig 
mengen, er ontstaat een dikke, pasta-achtige 
massa, de basis voor uw zelfgemaakte  
badparels.
Emmer 400 g, met Duitstalige handleiding.

Badparel vormer ’Hart’
Kunststof vorm met 2 harthelften (klap-
baar),  afmeting hart: ca. 37 x 30 mm, 
ca. 9 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 
25 gram extract, per stuk

Rozenblaadjes/potpourri
Gedroogde rozenblaadjes voor o.a. 
geurzakjes, potpourri, 50 g

Uitsteekvormen set ’Hart’
Kunststof vormen, in 5 groottes, afmeting: 
ca. 50 x 50 x 40 mm - 100 x 100 x 40 mm, 
5 stuks

Geurolie voor gietzeep - 
voordeelset
1 zeepgeurolie 10 ml, lavendel
1 zeepgeurolie 10 ml, limoen
1 zeepgeurolie 10 ml, rozen
1 zeepgeurolie 10 ml, vanille
1 zeepgeurolie 10 ml, groene appel

Lavendel/potpourri
Lavendel uit de Provence voor o.a. 
geurzakjes, potpourri, 50 g

Zeepgietvorm ’9 vormen’
1 maxi vorm: ca. 245 x 185 x 35 mm,
zeepjes: ca. 75 x 55 x 35 mm, 
met vakverdeling,
benodigd materiaal: ca. 1300 g gietzeep, 
per stuk

Zeepverf opaak
De zeepverf mixen met de gesmolten 
zeep. De verf bevat geen schadelijke 
stoffen, is dermatologisch getest en 
milieuvriendelijk. 10 ml.

Gietzeep
Hoogwaardige zeep van pure plantaardige 
stoffen, bevat glycerine, hypo-allergeen en 
dermatologisch getest, 300 g, per stuk

1000g, Per stuk

3,90 3,30 5,75
4,90 4,10 7,20

50 g 50 g 1000 g

300 g

5-delig 5-delig

Ivoor
466152

Abrikoos
466082

Aubergine
466093

Steengrijs
466163

Mokka
466130

Lavendel
466107

Voor mama
Geurende zeep geschenken

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

De handleiding voor de zeep geschenken kunt 
u terugvinden op www.opitec.nl/voormama

Nu in set 
voor maar

14,50
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951378  7,50 1qm=
21,43

504364 12,95 10,35 1St.=
1,03

951356  4,95 1St.=
2,48951389  7,50 1St.=

1,50

611812  8,50

951345  8,50

Poster - Colouring Activity
200 g/m², om nog in te kleuren, afmeting: ca. 50 x 70 cm, per stuk

edding 1340 Brushpen
10 stiften in de kleuren: zwart, rood, 
oranje, geel, bruin, groen, violet, pink, 
donkerblauw en lichtblauw, super flexi-
bele penseelpunt, inkt is op waterbasis, 
drukt niet door het papier, Lijnbreedte: 
1 mm, 10 stuks

Washi Tape ’Hot foil’ zilver
4 verschillende designs, van rijstpapier, 
zelfklevend, afmeting: ca. 10 m lang, 
3 tapes ca. 15 mm breed, 
1 tape ca. 5 mm breed, 4 stuks

Notitieboekjes ’Insecten’
2 notitieboekjes, 1 in blanco en 1 geruit, 
elk 40 pagina’s, bedrukte kaft om nog in 
te kleuren, afmeting: ca. 105 x 140 mm, 
2 stuks

Papieren kronen - Colouring Activity
250 g/m², 5 kronen van papier om nog in te kleuren, met klittenband 
sluiting, afmeting: ca. 60 x 13,5 cm, 6-delig

Stempelset ’Insecten’
6 stempels met motief, afmeting: 3 kleine 
stempels ca. 20 x 20 mm, 2 middelgrote 
stempels ca. 40 x 40 mm und 40 x 20 mm, 
1 grote stempel ca. 60 x 20 mm, 1 stem-
pelkussen: ca. 40 x 40 mm, zwart, 7-delig

5-delig

2-delig

4-delig
10 m10 stuks

10,35
12,95

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Colouring Activity
Inkleur plezier voor iedereen!

200 g/m²

50 x 70 cm

250 g/m²

7-delig
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100 ml

611409  6,50 611421  6,50 611410  6,50

445314 ca. 50 x 70 cm 7,50 6,00 1qm=
17,14

951367  9,95 1qm=
14,21

517521  8,95 1qm=
12,79

555309  4,50 1L=
45,00

404321  3,55

445152 50 x 50 cm 5,55 4,45 1qm=
17,80

Mask stencil sjabloon 
Bear Face
Kunststof, zelfklevend, 
afmeting: ca. 420 x 300 mm, per stuk

Mask stencil sjabloon 
Bear on Bike
Kunststof, zelfklevend, afmeting: 
ca. 420 x 300 mm, per stuk

Mask stencil sjabloon 
Bear
Kunststof, zelfklevend, 
afmeting: ca. 420 x 300 mm, per stuk

Bespannen raam
De kwalitatief zeer hoogwaardige bespan-
nen ramen zijn voorgegrond en hebben 
een fijne, gelijkmatige structuur. 
Vastgeniet aan de achterkant, voorzien 
van witte grondverf, breedte lijst ca. 
35 mm, dikte lijst ca. 20 mm, 280 g/m²

Katoenen stof - Colouring Activity
Bedrukte stof van 100% katoen, om in te 
kleuren en daarna iets leuks van te naaien, 
afmeting: ca. 1,40 m x 50 cm, wit/zwart 
bedrukt, per stuk

Katoenen stof ’Diamant’
Bedrukte stof van 100% katoen, 
afmeting: ca. 1,60 m lang, ca. 50 cm 
breed, 139 g/m², per stuk

Marabu fashion spray
De textielverf spray op waterbasis is 
geschikt voor lichte stoffen tot 20% 
kunstvezel. Na het bewerken, met een 
strijkijzer wasbaar tot 40°C. Ideaal om 
te sjabloneren, kleur: zwart, 100 ml, 
per stuk

Kussenhoes
100% katoen, zonder vulling, met ritsslui-
ting, voor het bewerken eerst op 30°C 
wassen, afmeting: ca. 500 x 500 mm, wit, 
per stuk

517314 37,50 30,00

HOOOKED Zpagetti - Brei- en haakset
Zitpoef
Inhoud: 4 knotten Zpagetti, ca. 120 m lang, grijs, 1 haaknaald, ca. 12 mm, 1 paar breinaalden, 
ca. 12 mm, incl. handleiding (D/E/NL) voor een gehaakte of gebreide poef, vulling bijv. nr. 
525598 graag apart bestellen, 7-delig

vanaf 4,00
5,00

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

30,00 
37,50 

Gunstig geprijsd! 

7-delig

280 g/m²

444570 40 x 50 cm 5,00 4,00 1qm=
20,00

444776 ca. 40 x 60 cm 5,60 4,50 1qm=
18,75

Meer kleuren fashion spray kunt u 
terugvinden op pagina 458 van de 
hoofdcatalogus

Canvas met schoolbordverf spray (pagina 28) gronden, motief 
met de chalkspray (pagina 41) erop spuiten en met krijt versieren.

Zo werkt het:

522643  9,95 1St.=
0,99

mara by Marabu textielstiften
10 textielstiften voor het beschilderen van 
lichte, vooraf gewassen textielsoorten tot 
max. 20% kunstvezels, op waterbasis. 
Lijnbreedte 3 mm, set 10 stuks

LET OP! Niet geschikt voor  
kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onder-
delen die ingeslikt kunnen  
worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd:  
vanaf 3 jaar
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elk  5,75 100ml=
2,50

490342  2,05427194 4,50 3,60

553204 ca. ø 0,25 mm  1,15 1m=
0,02

537259 ca. ø 0,30 mm  1,20 1m=
0,02

538717 ca. ø 0,50 mm  1,30 1m=
0,03

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

Acryl penselenset
Van elk 1, in de maten 2/6/12, set 3 stuks

Mini houten deegroller
Van hout, afmeting: ca. ø 40 x 230 mm, per stuk

Nylondraad
Afmeting: ca. 50 m, transparant, spoel: 
ca.ø 7 cm, per stuk

Klei soft-ton Plus
Soft-ton Plus is een natuurlijke, zachte en licht te verwerken boetseerklei en daarom 
uitermate geschikt voor kinderen (vanaf 3 jaar). Het is reukloos, gebruiksklaar, milieu-
vriendelijk en van natuurlijke stoffen gemaakt. De klei droogt aan de lucht, wordt 
steenhard en extreem vast maar niet waterdicht. Na het drogen kan het object verder 
bewerkt of beschilderd worden.
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Klei soft-ton Plus
Wit Terracotta
503088 1000 g  4,40 1kg=

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

599105 5000 g  15,00 1kg=
3,00 500533 5000 g  15,00 1kg=

3,00

519811 20 kg  54,95 1kg=
2,75519556 20 kg  54,95 1kg=

2,75

Topkwaliteit

Gunstig geprijsd! 

vanaf 4,40

3,60
4,50

3-delig

elk 230 ml

50 m

Licht grijsgroen
446295

Antique pink
608367

Teal blue
608389

Cafe creme
608345

Mystic blue
608323

Taupe
446354

Roze
446262

Antiek goud
446712

Gemodelleerde voorjaarsbloemen

De handleiding voor de gemodelleerde bloemen kunt 
u terugvinden op www.opitec.nl/voorjaarsbloemen

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

1  Een ca. 5 mm dikke kleiplaat 
uitrollen. 2  Tempexvorm met 
vershoudfolie omwikkelen. 3  De 
klei om de tempexvorm leggen en 
modelleren. De klei laten drogen, 
daarna beschilderen. 

Aluminiumdraad N° 201431, 
528320 kunt u terugvinden 
op pagina 10.
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elk  4,40 100ml=
8,80

578954 Green Jungle 9,95 7,95 1St.=
1,99

578965 Blue Ocean 9,95 7,95 1St.=
1,99

578987 Lovely Red/Pink 9,95 7,95 1St.=
1,99

527300
ZigZag goud/roze - 

hotfoil 5,58 3,95 1qm=
10,45

527344 Driehoek hotfoil 4,95 3,95 1qm=
10,45

502096 17,00 13,60 100ml=
5,15

608286  14,50 100ml=
12,50

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

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

Marabu Art spray
Mixed Media
Deze acrylspray op waterbasis (aquarel 
effect) is een vloeibare verf en zeer geschikt 
voor gebruik op lichte, poreuze oppervlakken 
zoals canvas, papier en hout.
De heldere kleuren zijn onderling mengbaar, 
waterverdunbaar, snel drogend, lichtecht en 
watervast. Voor gebruik goed schudden.
50 ml, per stuk

Marabu Art Crayon
Mixed Media
De aquarel waskrijtstiften zijn sterk gepigmenteerd en 
mengbaar voor een intensieve kleurverloop. In combina-
tie met water ontstaat een fascinerend aquarel effect.
De verf hecht goed op papier, canvas, hout etc.
Wij raden aan als grondverf Gesso N° 578792, set 4 stuks

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

Marabu Artist acrylverf set
12 x 22 ml in de kleuren: primairgeel, donker kadmium-
geel, vermiljoenrood, karmijnrood, permanent violet, 
ultramarijnblauw, phtaloblauw, licht phtalogroen, licht 
oker, umbra gebrand, titaanwit en zwart. Zeer goede 
kleur kwaliteit en heldere kleuren, diverse toepassingen 
door de pasteuze consistentie, geschikt voor canvas, hout 
en meer. 12 stuks

JAVANA® kralenpen set
4 kleuren van elk 29 ml in de metallic 
kleuren: rood, wit, zilver en goud.
Voor het maken van halve kralen op licht 
en donker textiel, papier, hout, metaal, 
glas, leer, kunststof etc., set 4 stuks

Grenen plankje
Onbehandeld, ruw gezaagd, per stuk

In 
Vintage 
Style

Houten plaat met acrylverf en water gronden. Motief uit het Paper Patch 
papier knippen en met découpagelijm N° 433072 opplakken. Versieringen 
met de Art Crayon stiften (aquarelkrijt) er op tekenen, met een fijn penseel 
en water vervagen. Het sjabloon er opleggen, acrylverf met een spatel 
daarover opbrengen of Art-Spray erop spuiten. Met parelliner versieren.

Zo werkt het:

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

3 vel

4-delig

elk 7,95
9,95

Goud
578688

Caribisch
578530

Lavendel
578507

Cacao
578781

Zilver
578655

Reseda
578552

Bordeaux
578714

Petrol
578541

Aquarel effect

Acryl pompspray

13,60

4,30

17,00

5,35

12 stuks

4-delig

26 g/m²

469828 5,35 4,30

Stencil sjabloon ’Vlinder’
Kunststof, afmeting: ca. 210 x 297 mm, 
per stuk

Meer verf en sjablonen kunt u terugvinden op 
pagina 411, 458 - 459 van de hoofdcatalogus

elk 3,95
4,95
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Tuinfiguren Tuinfiguren

De handleiding voor de gemodelleerde 
tuinfiguren kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/tuinfiguren

Jutegaren
Afmeting: ca. ø 2 mm x 100 m, naturel, per stuk

Aluminiumdraad
Afmeting: ca. ø 2 mm x 3 m, zwart, per stuk

Piepschuim kegel
Per stuk

Kneedbeton
Kneedbeton in poedervorm. Gemengd met water is het 
kneedbeton klaar om gekneed te worden, te vormen, 
modelleren, uitsteken en veel meer. 
Het gemaakte object goed laten uitharden, bij grotere 
objecten meerdere dagen. Na het drogen weers- en vorst-
bestendig, waterdicht en geschikt voor binnen en buiten. 
Mengverhouding 1 deel 
water : 9 delen kneedbeton. 

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.

Pottenbakkersgereedschap set
Boetseerset van metaal/hout, voor het bewerken van 
klei of soortgelijk materiaal. Afmeting: ca. 12 - 15 cm 
lang, 7-delig

580252  4,40 1m=
0,04203947  1,85 1m=

0,62

547134 ca. ø 120 x 70 mm  1,20
547145 ca. ø 90 x 200 mm  1,25
507456 ca. ø 110 x 260 mm  1,95
555387 ca. ø 200 x 500 mm 27,95 22,35

567892 1 kg  9,95
567870 3 kg  22,00 1kg=

7,33

533716  14,85 100ml=
5,63

300731 7,50 6,00

6,00
7,50

7-delig

12 stuks

100 m

3 m
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538163  7,95

526304  3,05

526544  2,85

308153  1,95 1St.=
0,49

501182  3,20

501067  2,65

950730  1,75 1qm=
0,09

611971 Groen  8,75
611960 Turkoois  8,75
611982 Blauw  8,75

Decoratief houten vogelhuisje
Om op te hangen, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 125 x 115 x 295 mm, 
gat: ca. ø  30 mm, onderkant opening: 
ca. 60 x 60 mm, per stuk

Decoratief houten vogelhuisje
Om neer te zetten, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 120 x 70 x 155 mm, 
opening: ca. ø 27 mm, per stuk

Decoratief houten vogelhuisje
Om op te hangen, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 100 x 85 x 120 mm, 
opening: ca. ø 25 mm, per stuk

Metalen spatelset
In 4 verschillende breedtes, ca. 43 mm, 
90 mm, 71, 104 mm, afmetingen: ca. 
110 mm lang, set 4 stuks

Stencil sjabloon ’Fantasy’
Kunststof, afmeting: ca. 145 x 208 mm, 
per stuk

Stencil sjabloon ’Barok’
Kunststof, afmeting: ca. 150 x 150 mm, 
per stuk

Afdekfolie
Afmeting: 4 x 5 m, dikte: 0,005 mm, 
per stuk

Pébéo fluoriserende gel
Lichtgevende, doorschijnende en perma-
nente verf op acrylbasis. Na het drogen 
flexibel. De verf royaal opbrengen met 
een spatel. 100 ml

Zo werkt het: Vogelhuisjes met 
chalkspray gronden en laten 
drogen. Sjabloon erop leggen, 
schildersgel opbrengen en met 
een spatel glad strijken.

Sweet Home

elk  9,95 100ml=
2,49

PINTYPlus® CHALK FINISH verfspray
De krijtverf spray op waterbasis, is ideaal voor decoratie doelein-
den. Met een ultra matte en fluweelachtig uiterlijk, geeft deze 
krijtverf vele oppervlakken een lichte vintage-look. Het beste 
geschikt voor gebruik op hout, kunststof, canvas, metaal, karton 
en glas. Voor een glad, gelijkmatig oppervlak, meerdere dunne 
lagen aanbrengen. 
De krijtverf kan binnen 15 minuten met water verwijderd wor-
den. 400 ml (genoeg voor een oppervlak van 2 m²), per stuk

Steengrijs
609905

Blauw
609880

Geel
609835

Licht Turkoois
609879

Pink
609857

Asgrijs
609916

Rood
609868

Mintgroen
609891

7,95

Meer verf kunt u terugvinden op pagina 415 van de 
hoofdcatalogus

4-delig

4-delig

Glow in the dark gel

Als spray bescherming:
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514682  3,95 1St.=
0,33611317  13,50

493801  3,65

611546  21,95 1St.=
0,46

611579  6,95 1qm=
77,22611557  6,95 1qm=

77,22611568  6,95 1qm=
77,22

EBERHARD FABER kleurpotloden 
Duo Hexagonal
12 kleurpotloden in 24 briljante kleuren, 
1 potlood = 2 kleuren.
Met breukvaste kern en gemakkelijk te slijpen. 
Lengte: ca. 175 mm, kern: ca. ø 3 mm, 12 stuks

Kleurboek Zencolor met viltstiften
Uitgeverij-Topp
Gun uzelf een beetje ontspanning in 
hectische tijden. Wordt creatief en 
maak kleine kunstwerken!
Inhoud:
1 kleurblok met 40 uitneembare pagina’s
6 viltstiften, 7-delig

STAEDTLER® aquarelpotloden
12 Kleurpotloden, zeskant profiel met 
ABS beschermingsmantel - versterkt de 
kern en verhoogt de breukvastheid, incl. 
1 penseel, 13-delig

Zencolor kleurpotloden box
48 Premium-kleurpotloden met breukvaste, zachte kern in alle kleuren van de regenboog. 
Metalen box: ca. 480 x 186 x 12 mm
Potloodlengte: ca. 175 mm
Kern: ca. ø 3 mm
48 stuks

Zencolor motief op canvas 
’Vlinders’
Wanneer het motief is ingekleurd is het 
een leuke blikvanger voor in de hal, 
woonkamer of keuken. Afmeting: ca. 
300 x 300 x 20 mm, per stuk

Zencolor motief op canvas 
’Ornamenten’
Wanneer het motief is ingekleurd is het 
een leuke blikvanger voor in de hal, 
woonkamer of keuken. Afmeting: ca. 
300 x 300 x 20 mm, per stuk

Zencolor motief op canvas 
’Boodschap’
Wanneer het motief is ingekleurd is het 
een leuke blikvanger voor in de hal, 
woonkamer of keuken. Afmeting: ca. 
300 x 300 x 20 mm, per stuk

48-delig 12 stuks

13-delig

7-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Zencolor - geef rust en kracht

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
inslikken/inademen
Bewaar deze verpakking voor vragen
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Voorbeeld van TOPP Verlag

611580  18,95

951736  7,50

575266 4,95 3,95 1St.=
0,49

576952  9,85 1m=
0,02

951725  5,50951714  7,50

Zencolor - Het inkleur spel
Norbert Pautner - Uitgeverij TOPP
Geschikt tot 4 spelers tussen de 5 - 99 jaar. Het doel is, wie als eerste zijn motief volledig 
heeft ingekleurd. Afmeting box: ca. 240 x 240 x 50 mm, met download-link voor het  
printen van het motief, 60 kleurplaten met 15 motieven, 24 kleurpotloden in 6 kleuren, 
24 spelkaarten, 2 dobbelstenen, 1 zandloper, per set

Mini borduurringen set - ovaal
Inhoud: borduurringen in 2 groottes, natu-
rel, ca. 27 x 8 x 52 mm en 34 x 8 x 69 mm, 
van hout, 2 bouten en 4 moeren om te 
bevestigen, incl. motief idee, 2 stuks

Borduurfiguren
Uil, pinguin, haas en beer
Om te borduren, 4 motieven, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 120 - 160 mm 
hoog, set 8 stuks

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

Mini borduurring - rond
Inhoud: borduurring, naturel, 
ca. ø 55 x 8 mm, van hout, 1 bout en 
2 moeren om te bevestigen, incl. motief 
idee, per stuk

Mini borduurringen set - rond
Inhoud: borduurringen in 2 groottes, 
naturel, ca. ø 25 x 8 mm en ø 40 x 8 mm, 
van hout, 2 bouten en 4 moeren om te 
bevestigen, incl. motief idee, 2 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

2-delig 2-delig

8-delig

Set 52 stuks

6-delig

3,95
4,95

Zencolor - geef rust en kracht

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 5 jaar

5 - 99 jaar

Stof - motief art.nr. 951367 
(kunt u terugvinden op 
pagina 37) borduren en in een 
mini breiring spannen.

521935 Puntig  1,70
521946 Stomp  1,70

Borduurnaalden
Van elk 2, in de diktes 18 - 22, 6 stuks
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Wit Huidskleur Limoen
57 g 495700 459005 495917
350 g 475197 475371 —

Zonnebloem Sunny orange Mandarijn
57 g 495928 609019 495995
350 g 475201 — —

Kersenrood Merlot Pacificblauw
57 g 415348 609008 495744
350 g — — —

Pepermunt Petrol Smaragdgroen
57 g 458869 608987 495043
350 g — — —

Appelgroen Tropisch groen Zwart
57 g 495009 486101 495788
350 g — 475382 475485

FIMO soft - grootverpakking
FIMO in een nieuwe, zachtere kwaliteit: 
FIMO SOFT. 
Gemakkelijk te kneden en is daarom 
snel te modelleren. Wanneer het object 
klaar is, in de oven harden bij een  
temperatuur van 110 °C.
Blok van 57 g, 55 x 55 x 15 mm.

FIMO soft - grootverpakking
Groot blok ca. 165 x 60 x 30 mm, 
350 gram

Per blok  2,15 1kg=
37,72 

Staedtler - kneedmachine voor modelleermassa
Metaal, hoogglans verchroomd, rol met handslinger, extra 
brede rollen, tot 9 diktes instelbaar (ca. 1 - 35 mm dikte), 
met tafelklem voor meer stabiliteit, afmeting: ca. 270 x 
265 x 167 mm (LxBxH), rolbreedte ca. 175 mm, per stuk

FIMO Cutter set
Van elk 1 vast, flexibel en geribbeld mes, met kunststof 
beschermingshoes. Afmetingen: ca. 110-150 x 20 mm. 
Set 4 stuks

438197  44,50

527333  9,75

474294 3,30 2,65

474319 4,40 3,50

486433 6,15 4,90

530361 4,50

530350 4,50 530349 4,50

470773 4,40 3,50 1St.=
1,75

Metalen hanger ’Rond’
Zilverkleur, afmeting: ca. ø 38 mm, 
per stuk

Metalen ring ’Rond’
Verstelbaar, zilverkleur, afmeting: 
ca. ø 24 mm, per stuk

Basis ring “Ovaal”
Met tussenstuk, verstelbaar, zilverkleur, 
afmetingen: ca. 20 x 25 mm, per stuk

Metalen hanger ’Hart’
Zilverkleur, afmeting: ca. 33 x 27 mm, 
3 stuks

Sleutelhanger ’Vierkant’
Van metaal, met sleutelring ca. ø 25 mm, 
karabijnhaak ca. 38 x 15 mm, hanger vierkant 
ca. 25 x 25 mm, afmeting: ca. 85 x 25 mm, 
zilverkleur, per stuk

Sleutelhanger ’Ovaal’
Van metaal, met sleutelring ca. ø 25 mm, 
karabijnhaak ca. 38 x 15 mm, ovalen hanger 
ca. 32 x 25 mm, afmeting: ca. 90 x 25 mm, 
zilverkleur, per stuk

Metalen hanger ’Ovaal’
Zilverkleurig, afmeting: ca. 22 x 30 mm, 
set 2 stuks

Boetseer - roller
Acryl, hulpmiddel om klei e.d. uit te rollen, met anti-
kleef oppervlak afmetingen: ca. ø 25 mm x 200 mm, 
per stuk
807196  8,95

44,50 
Gunstig geprijsd! 3,50

2,65

4,90

4,40

3,30

6,15

2 stuks

3 stuks

4-delig

Per blok  12,40 1kg=
35,43 
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Sieraden in mediterrane tegel look
Gemodelleerd van Fimo®

De handleiding voor de mediter-
rane sieraden kunt u terugvinden 
op www.opitec.nl/fimo-tegels

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

727113  0,65

727641  2,50 1St.=
0,50

727571  1,50

727582  1,65 727607  1,75

727618  1,10

727076  1,75

721863  0,75

727593  1,50 567663  3,65 100ml=
11,77

Metalen tussendeel ’Levensboom’
Platinakleur, afmeting: ca. ø 15 mm, 
rijggat: ca. 2 mm, per stuk

Metalen hangers ’Vleugel’
Oudplatinakleur, afmeting: ca. 15 x 7 mm, 
rijggat: ca. 2 mm, 5 stuks

Metalen tussendeel ’Cabochon’ - 
rond
Platinakleur, met afneembaar 
cabochon-glas, afmeting: ca. ø 16 mm, 
rijggat: ca. 2 mm, 2-delig

Metalen hanger ’Cabochon’ - rond
Platinakleur, met afneembaar cabochon-
glas, afmeting: ca. ø 25 mm, 2-delig

Metalen hanger ’Cabochon’ - 
vierkant’
Platinakleur, met afneembaar cabochon-
glas, afmeting: ca. 25 x 25 mm, 2-delig

Metalen hanger ’Levensboom’
Zilverkleur mat, afmeting: ca. ø 21 mm, 
rijggat: ca. 2 mm, per stuk

Metalen hanger ’Droomvanger’
Platinakleur mat, afmeting: ca. ø 28 mm, 
4 oogjes: ca. 2 mm, per stuk

Metalen hanger “Kruis”
Platinakleurig, afmeting: ca. 15 x 21 mm, 
gat: ca. 2 mm, per stuk

Metalen hanger ’Cabochon’ - ovaal
Platinakleur, met afneembaar cabochon-
glas, afmeting: ca. 18 x 25 mm, 2-delig

Sieradenlijm
Lijm voor sieraadsteentjes en voor het 
bevestigen van kettingen en veters in 
sluitingen, 31 ml, per stuk

5 stuks

2-delig

2-delig

elk 10 m

2-delig 2-delig 31 ml

593899 2,50 2,00 1St.=
0,03 593682 2,50 2,00 1St.=

0,03 593671 2,50 2,00 1St.=
0,03

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

205695 Zwart  3,20 1m=
0,32

Glaskralen - mix
Met doosje, afmeting: ca. 3 mm, rijggat 
ca. 1 mm, sorbet, 60 stuks

Glaskralen - mix
Met doosje, afmeting: ca. 3 mm, rijggat 
ca. 1 mm, koraal, 60 stuks

Glaskralen - mix
Met doosje, afmeting: ca. 3 mm, rijggat 
ca. 1 mm, artisan, 60 stuks

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

2,00 2,00 2,00
2,50 2,50 2,50

60-delig 60-delig 60-delig
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

951655 Zilverkleur  3,95

951699 Zilverkleur  3,95

951633 Zilverkleur  3,95

951677 Zilverkleur  3,95

951666 Goudkleur  3,95

951703 Goudkleur  3,95

951644 Goudkleur  3,95

951688 Goudkleur  3,95

Metalen hanger ‘Hart’
Zink gepoedercoat met echt 925 zilver, 
afmeting: ca. 8 x 10 mm, per stuk

Metalen hanger ‘Peace’ teken
Zink gepoedercoat met echt 925 zilver, 
afmeting: ca. 8 x 10 mm, per stuk

Schakelketting met kogeltjes
Zink gepoedercoat met echt 925 zilver, 
met sluiting, afmeting: ca. 650 x 2 mm, 
per stuk

Kogelketting met steg
Zink gepoedercoat met echt 925 zilver, 
steg = met iets langer tussendeel, met 
sluiting, afmeting: ca. 650 x 1 mm, per 
stuk

Metalen hanger - symbool &
Zink gepoedercoat met echt 925 zilver, 
afmeting: ca. 6 x 10 mm, per stuk

Metalen hanger ‘Anker’
Zink gepoedercoat met echt 925 zilver, 
afmeting: ca. 8 x 10 mm, per stuk

951596 Zilverkleur  8,50 1m=
13,08 951611 Zilverkleur  8,50 1m=

13,08

951600 Goudkleur  8,50 1m=
13,08 951622 Goudkleur  8,50 1m=

13,08

Nieuwe knutselsets

Knutselpakket

Knutselpakket

Knutselpakket

561003  9,95

561081  9,95

561069  9,95

Knutselset armband ’Marie’
Inhoud:
1x rijgdraad, 1x nylondraad ca. 3,5 m 
lang, 60 dubbele kralen in verschillende 
kleuren, 115 bloemen kralen, incl. 
Duitstalige geïllustreerde handleiding, 
sahara, per set

Knuselset armband ’Marie’
Inhoud:
1x rijgdraad, 1x nylondraad ca. 3,5 m 
lang, 60 dubbele kralen in verschillende 
kleuren, 115 bloemen kralen, incl. 
Duitstalige geïllustreerde handleiding, 
jeansblauw, per set

Knutselset armband ’Marie’
Inhoud:
1x rijgdraad, 1x nylondraad ca. 3,5 m 
lang, 60 dubbele kralen in verschillende 
kleuren, 115 bloemen kralen, incl. 
Duitstalige geïllustreerde handleiding, 
zwart/grijs/wit, per set
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727766  17,95

534848  3,25

490766  2,45400383 11,35 9,10

727777  17,95

Pixel - knutselset sleutelhanger 1
Voldoende materiaal voor het maken 
van 6 sleutelhangers.
Inhoud: 17 pixelvierkanten in verschillende 
kleuren, 6 kettinkjes voor aan de sleutelhan-
gers, 6 kunststof legplaten/hangers, transpa-
rant, ca. 31 x 4 x 41 mm, incl. 6 patronen in 
originele groottes, 29-delig

Houten kralen ’Diamant’
In 2 groottes, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: 4 kralen ca. 15 x 15 x 15 mm, 
rijggat: ca. 4 mm, 8 kralen ca. 10 x 10 x 
10 mm, rijggat: ca. 3 mm, 12 stuks

Houten bretelclip
Zilverkleurig, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 3,5 cm, breedte opening: 
ca. 15 mm, per stuk

Marabu decorlak starterset
Glanzend, elk 15 ml, in de 6 kleuren: geel, rood, blauw, groen, zwart en wit, 
inclusief 1 penseel, met schildersjabloon en Duitstalige instructies

Pixel - knutselset sleutelhangers 2
Voldoende materiaal voor het maken van 
6 sleutelhangers.
Inhoud: 17 pixelvierkanten in verschillen-
de kleuren, 6 kettinkjes voor aan de sleu-
telhangers, 6 kunststof legplaten/han-
gers, transparant, ca. 31 x 4 x 41 mm, incl. 
6 patronen in originele groottes, 29-delig

Pixel - knutselset sleutelhanger
Voldoende materiaal voor het maken van 1 sleutelhanger.
Inhoud: 4 pixelvierkanten in roze/lichtroze/lichtblauw/don-
kergrijs, 1 kettinkje voor aan de sleutelhanger, 1 kunststof 
legplaat/hanger, transparant, ca. 31 x 4 x 41 mm, 
incl. 1 patroon in originele grootte, 6-delig

727733 Smiley  3,50
727755 I LOVE YOU  3,50
727744 Hartjes slot  3,50

Houten ballen, doorboord,
naturel, zonder decoratie, 
onbehandeld
Afmeting ø ca. 10 mm, boorgat ca. 3 mm
601871 Set 40 stuks  1,65 1St.=

0,04

601952 5 stuks  1,95 1St.=
0,39

601974 4 stuks  1,95 1St.=
0,49

601882 30 stuks  1,85 1St.=
0,06

601907 14 stuks  1,70 1St.=
0,12

601930 8 stuks  1,75 1St.=
0,22

601893 20 stuks  1,85 1St.=
0,09

601929 12 stuks  1,70 1St.=
0,14

601941 Set 6 stuks  1,95 1St.=
0,33

Afmeting: ø ca. 12 mm, boorgat ca. 3 mm

Afmeting: ca.ø 35 mm, boorgat ca. 8 mm

Afmeting: ca.ø  40 mm, boorgat ca. 8 mm

Afmeting: ca. ø 18 mm, boorgat ca. 4 mm

Afmeting: ca. ø 25 mm, boorgat ca. 5 mm

Afmeting: ø ca. 15 mm, boorgat ca. 4 mm

Afmeting: ca. ø 20 mm, boorgat ca. 4 mm

Afmeting: ca. ø  30 mm, boorgat ca. 6 mm

29-delig

7-delig

12 stuks

elk 5-delig

29-delig

Pixel - de nieuwe trend

Knutselpakket Knutselpakket

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

9,10
11,35

Zonder afbeelding katoendraad N° 537012 
kunt u terugvinden op pagina 24.
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Bag Charms

726988  10,50

726966  10,50

726977  10,50 549546  3,55 1St.=
0,89410393  5,95 1St.=

0,25

595743 7,95 6,35 595732 7,95 6,35532097  15,95

Uitgeverij TOPP
Bag Charm set
Met deze set kunt u zelf een tassenhanger 
maken, in de trendy kleur jade. De gemaakte 
hanger is ca. 230 mm lang.
Inhoud:
Sleutelring, lerenkoord, pompons, veren, 
houten kralen, charms en andere accessoires, 
incl. Duitstalige handleiding, per set

Uitgeverij TOPP
Bag Charm set
Met deze set kunt u zelf een tassenhanger 
maken, in de trendy kleur saffierblauw. De 
gemaakte hanger is ca. 220 mm lang.
Inhoud:
Sleutelring, lerenkoord, vilten hart, kwas-
ten, kralen, charms en andere accessoires, 
incl. Duitstalige handleiding, per set

Uitgeverij TOPP
Bag Charm set
Met deze set kunt u zelf een tassenhanger 
maken, in de trendy kleur amber. De 
gemaakte hanger is ca. 280 mm lang.
Inhoud:
Sleutelring, lerenkoord, ster van leer, houten 
kralen, charms en andere accessoires, incl. 
Duitstalige handleiding, per set

Karabijnsluiting met sleutelring
Afmeting: ca. 24 x 60 mm, platinakleurig, 
set 4 stuks

Sleutelhangers
Zilverkleurig, afmeting: ca. 60 mm, 
pak 24 stuks

Sieraden set ’Zomer’
Inhoud:
3 koorden van kunstleer, ca. 1,5 m x 3 mm, 
beige/blauw/rood, 8 verschillende bedeltjes, 
zilverkleurig, 11-delig

Sieraden set ’Klassiek’
Inhoud:
3 koorden van kunstleer, ca. 1,5 m x 3 mm, 
zwart/bruin, 8 verschillende bedeltjes, 
zilverkleurig, 11-delig

Duits boek: Bag Charms
Chique hangers voor aan de handtas
Elke Eder - Uitgeverij TOPP
Elke hanger heeft zijn eigen betekenis en 
een unieke look. Van kwasten van leer tot 
geluksengeltjes van FIMO®, van kralen 
gehaakt of van kruk gevlochten - voor ieder 
wat wils.
Hardcover, 80 pagina’s, met handleidingen, 
afmeting: ca. 220 x 230 mm, per stuk

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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

Knutselpakket

Knutselpakket

Knutselpakket

24 stuks

11-delig 11-delig

4 stuks

6,35 6,35
7,95 7,95
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Voordeelset dubbele kaarten 
“Rechthoek”
Inhoud:
- 50 dubbele kaarten, A6, 10,5 x 15 cm
- 50 inlegvellen
- 50 enveloppen
- in de kleuren: wit, creme, geel, rood, groen, roze, lichtblauw, blauw, goud, zilver
- 100 stuks doorzichtige beschermhoezen voor dubbele kaarten, 12 x 17 cm

LoopDeDoo® Spinning Loom
Inhoud: 1 mechanische spinmachine, ca. 38 x 11 x 10 cm, met bewaarvakje, 18 garens, 
kleurrijk gesorteerd, elk 8 mtr lang, incl. Duitstalig handleiding, per set

FIMO® soft - assortiment
24 halve blokken van 25 gram in de kleuren: wit, wit lichtgevend, limoen, zonnegeel, 
mandarijn, indisch rood, kersenrood, framboos, purperviolet, lavendel, pruimen, briljant-
blauw, windsorblauw, pacificblauw, pepermunt, smaragd, tropisch, appelgroen, sahara, 
cognac, caramel, chocolade, dolfijngrijs, zwart. Duitstalige handleiding, 600 g

Voordeelset Marabu decorlak
12 potjes à 50 ml in de glanzende kleuren: geel, donkerrood, karmijnrood, azuurblauw, 
ultramarijnblauw, lichtgroen, sapgroen, donkerbruin, grijs, wit, zwart en roze. Universele 
verf, zeer goede dekking, lichtecht, snel drogend, daarna is de verf veegvast en weerbesten-
dig. Kan nat op nat en reliëfachtig gebruikt worden zonder scheuren. Wordt gebruikt voor 
het sjabloneren, de servettentechniek en découpage. Geschikt voor gebruik op hout, papier, 
karton, zelfhardende klei, keramiek, glas, kunststof, metaal, steen, tempex en foam. 
Set 12 stuks

Motiefponsset Letters
Letters van A - Z, inclusief trema’s, in een praktische koffer, motief 
afmetingen: ca. 10 mm hoog, 29 per set 
Geschikt tot 220 g/m² papierdikte.

Starter set ’AluDeco’ sieraden
Met deze starter set kunnen direct ringen en hangers gemaakt worden. 
Inhoud: aludraad (rond, embossed, diamant, vlak) in de kleuren zilver, grijs, choco, 
pink en groen, in totaal 22 m, ringmeter en ringschacht, draadbuig gereedschap 3mm, 
3-in-1 tang, per set

Zeepgieten startset
Inhoud: 
1 x gietzeep transparant, 300 gram
1 x zeepgeur “Blue Berry”, 10 ml
3 x zeepverf: mint, enzian, roze, elk 10 ml
1 x zeepgietvorm met 7 motieven, motiefgroottes: ca. 45-90 x 20 mm, 
benodigd materiaal ca. 300 gr.
1 x Duitstalige handleiding

421637 26,65 21,30

441882 33,50 26,80

496968 27,90 22,30 1kg=
37,17

452092 42,75 34,20 100ml=
5,70

562869 25,50 20,40 1St.=
0,70

586915 38,40 30,70

497805 19,60 15,70

594057 3,65 2,90 1St.=
0,29 594035 3,65 2,90 1St.=

0,29

Houten ’Vlinders’
Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 140 x 85 x 2 mm, pak 10 stuks

Houten ’Bloemen’
Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 140 x 140 x 2 mm, pak 10 stuks

Mooie aanbiedingen!
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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
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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.



590282 3,95 3,15

948845 Muis 1,10 0,90
948834 Slak 1,10 0,90

948890 5,50 4,40

590031 2,50 2,00

948982 4,40 3,50

566014 5,10 4,10

590307 3,95 3,15

948993 4,40 3,50

440864 4,40 3,50

590086 2,50 2,00

946359 5,50 4,40 1St.=
0,73

Vilten ’Haasjes’
Om neer te zetten, afmeting: ca. 80 - 105 mm 
hoog, grijs, set 2 stuks

Potlood
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
220 mm lang, per stuk

Houten bordje ’Vogel’
Om op te hangen, enkelzijdig met motief, 
afmeting: ca. 295 x 5 x 295 mm, per stuk

Vilten strooidelen ’Vlinders’
Met motief uitsparing, afmeting: ca. 40 - 
52 mm, mintgroen, set 12 stuks

Houten strooidelen ’Lente’
Verschillende dieren, vogelhuisje en bloem, 
3-vaks gesorteerd, afmeting: ca. 25 - 30 mm 
lang, grijsgroen, wit en taupe, set 27 stuks

DIY Cadeauverpakking set
Inhoud:
3 cadeauzakjes ca. 9 x 13 cm, naturel
3 motiefpapier om op te schrijven, 
ca. 12,5 x 8 cm
10 knijpertjes ca. 25 x 7 mm, naturel
10 etiketten met gat van ca. 6 mm, naturel
1 koord ca. 3,20 m x 2 mm, naturel, 27-delig

Vilten ’Haasjes’
Om neer te zetten, afmeting: ca. 80 - 105 mm 
hoog, bruin, set 2 stuks

Houten strooidelen ’Lente’
Verschillende dieren, vogelhuisje en bloem, 
3-vaks gesorteerd, afmeting: ca. 25 - 30 mm 
lang, naturel, lichtgroen en wit, set 27 stuks

Paper-Art “Haas”
Om neer te zetten, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 22,5 x 2,5 x 24,5 cm, 
per stuk

Vilten strooidelen ’Vlinders’
Met motief uitsparing, afmeting: ca. 40 - 
52 mm, lichtgroen, set 12 stuks

Houten hangers ’Vlinder’
Om op te hangen, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 110 x 110 x 3 mm, 
set 6 stuks
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1,10
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4,40

5,10
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2-delig 2-delig

27-delig

12 stuks

27-delig

27-delig

12 stuks

6 stuks

% Paas-sale %

Knutselpakket

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

3,15
3,95


	01_S015-nl_nl-21.02.2017
	02_S015-nl_nl-21.02.2017
	03_S015-nl_nl-21.02.2017
	04-05_S015-nl_nl-21.02.2017
	06-07_S015-nl_nl-21.02.2017
	08-09_S015-nl_nl-21.02.2017
	10-11_S015-nl_nl-21.02.2017
	12-13_S015-nl_nl-21.02.2017
	14-15_S015-nl_nl-21.02.2017
	16-17_S015-nl_nl-21.02.2017
	18-19_S015-nl_nl-21.02.2017
	20-21_S015-nl_nl-21.02.2017
	22-23_S015-nl_nl-21.02.2017
	24-25_S015-nl_nl-21.02.2017
	26-27_S015-nl_nl-21.02.2017
	28-29_S015-nl_nl-21.02.2017
	30-31_S015-nl_nl-21.02.2017
	32-33_S015-nl_nl-21.02.2017
	34-35_S015-nl_nl-21.02.2017
	36-37_S015-nl_nl-21.02.2017
	38-39_S015-nl_nl-21.02.2017
	40-41_S015-nl_nl-21.02.2017
	42-43_S015-nl_nl-21.02.2017
	44-45_S015-nl_nl-21.02.2017
	46-47_S015-nl_nl-21.02.2017
	48-49_S015-nl_nl-21.02.2017
	50_S015-nl_nl-21.02.2017
	51_S015-nl_nl-21.02.2017
	52_S015-nl_nl-21.02.2017

