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OPITEC PLUS LINE

3Alle prijzen inclusief BTW

6-delig

3-delig

OPITEC vingerverfset
Elk 500 ml in 6 kleuren: wit, geel, rood, groen, blauw en zwart. De kleuren zijn onderling 
mengbaar en uitwasbaar met 30 ° C. Voor kinderen vanaf 2 jaar . Set 6 stuks
619289 16,85 15,15 1L=

5,05

Gebruik onder toezicht van volwassenen

OPITEC PLUS LINE
Warmtekracht machine
De warmtekracht machine is een gemodelleerde kerstpyramide. De constructie vereist geen 
speciale technische vaardigheden en bevordert het  competentiegericht werken in de klas. 
De studenten bouwen een functionele warmtekracht machine en ontwikkelen daarna een 
eigen oplossing strategie. De oplossingen en doelen worden door de leerling zelfstandig 
gedocumenteerd.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, schuren/vijlen, boren, schroeven en lij-
men. Leerplan vereisten, volgens LeerplanPlus passend onderwijs: om bewust te worden 
van de handelingen en het plannen, bouwen en versieren de studenten het werkstuk naar 
eigen persoonlijk ontwerp. Verworven kennis in materiaal en verwerking voeren zij in het 
productieproces uit. Afmeting: ca. 280 x 280 x 300 mm
118417 Per stuk  7,50

vanaf 10 stuks 6,75

OPITEC motiefpons ’Bestsellers’
Inhoud:
1 motiefpons ‘Cirkel’ XXL, ø 75 mm
1 motiefpons ‘Etiket’ XXL, 45 x 68 mm
1 motiefpons ‘Hart’  XXL, 73 x 62 mm
3 stuks
Tot 220 g/m² papierdikte geschikt.
616041  27,50 1St.=

9,17

Nu in set 
voor maar

27,50

Nu in set 
voor maar

34,95

OPITEC voordeelset kunststof bollen
Inhoud:
10 Kunststof-bol ø 60 mm
10 Kunststof-bol ø 80 mm
12 Kunststof-bol ø 100 mm
transparant, deelbaar, 32 stuks
310750 43,26 34,95

32-delig

Wierrook huisje
Decoratief houten huisje met een asschaal.  Omvangrijke handleiding met vele 
detailtekeningen en sjablonen schaal 1:1 zijn inbegrepen. Excl. wierrook. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, vijlen/schuren en lijmen. 
Afmeting: ca. 150 x 100 x 205 mm
118473 Per stuk  4,50

vanaf 10 stuks 4,05

www.opitec.nl/plusline
www.opitec.be/plusline

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

15,15
16,85

n a c j k p q r
11+

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!

WARMTE-
KRACHTMACHINE
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

952569  2,95 1St.=
0,25

952558  2,95 1St.=
0,25

435823  4,50 1St.=
0,04

723441  6,85 1St.=
0,68

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

809567 Wit/zilver  2,20 1m=
0,73

951910  2,00 1St.=
0,17

507960  3,95944564  3,90 1St.=
0,33

809556 Wit/goud  2,20 1m=
0,73

952547  2,95 1St.=
0,25

477010 Zilver  1,85 1m=
0,09

477009 Goud  1,85 1m=
0,09

809279 Rood  1,95 1m=
0,10

Houten strooidelen ’Sneeuwvlok’
Afmeting: ca. 30 x 30 mm, ca. 10 mm dik, 
naturel, lichtblauw/donkergroen, 12 stuks

Houten strooidelen “Engel”
Met motiefuitsparing, afmeting: ca. 25 x 
25 mm, ca. 10 mm dik, naturel, licht-
blauw/donkerbruin, 12 stuks

Halve wasknijper hout
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
74 x 10 mm, pak 100 stuks

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

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

Houten strooidelen “Sterren”
Afmeting: ca. ø 40 mm, ca. 2 mm dik, 
grijs, 12 stuks

Houten sterren
Naturel, zonder decoratie, afmetingen: 
ca. 13-33 mm, pak 70 stuks

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

Chenille koord
Afmeting: ca. ø 3 mm x 3 m, per stuk

Houten strooidelen ’Kerstboom’
Afmeting: ca. 25 x 20 mm, ca. 10 mm dik, 
naturel/donkerbruin, 12 stuks

Decoratie draad
Afmeting: ca. ø 1 mm x 20 m, per stuk

12 stuks

12 stuks 12 stuks

100 stuks

100 stuks
2 kg

10 stuks

elk 3 m elk 20 m
10 stuks

70-delig12 stuks

12 stuks

elk 2,20 elk 1,85

Kleuterschool
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

10 stuks

2-delig

250-delig

100 stuks

36-delig

9-delig

500 g

510633 Metallic goud  1,10 1St.=
0,11

510644 Metallic zilver  1,10 1St.=
0,11

531035 13,20 10,55 1kg=
21,10

559347 5,60 4,50

598785  5,95 1St.=
0,06510725 14,95 11,95 1St.=

0,05

508601  4,95

569171  2,50 1St.=
1,25

728902 Zilverkleur  3,50 1St.=
0,07

728913 Goudkleur  3,50 1St.=
0,07 308935  14,75

507722  3,25 100g=
1,63

545302  0,90

Chenilledraad
Afmeting: ca. ø 0,8 x 50 cm, pak 10 stuks

Houten kralen
Tweede keus, lichte kleur en vormfoutjes. 
Verschillende kleuren, vormen en maten. 
Speeksel- en zweetvast. Afmetingen: ca. 
10-25 mm, rijggat: ca. 2-4 mm, kleurige 
sortering, ca. 500 g

Wattenhoofd met gezicht
In 3 verschillende groottes, afmeting: 3 x ca. ø 50 mm, 
3 x ca. ø 40 mm, 3 x ca. 30 mm, huidskleur, set 9 stuks

Chenilledraad “Metallic” - 
voordeelset
Inhoud:
van elk 50 stuks in goud, zilver, metallic 
groen, metallic rood en metallic blauw, 
afmeting: ca. ø 0,8 x 50 cm, set 250 stuks

Chenilledraad “Pastel”
Afmeting: ca. ø 0,9 cm x 50 cm, in 10-kleurig 
gesorteerd, pastel, pak 100 stuks

Opkweekpotjes
36 opkweekpotjes, van elk 18 ronde en 18 hoekige potjes, 
naturel bruin, afmeting 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

Houten kegels
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 45 x 40 mm, ca. ø 30 x 
40 mm, set 2 stuks

Strooidelen ’Vleugel’
Van stof, enkelzijdig met glitterfolie, 
afmeting: ca. 57 x 15 mm, 50 stuks

Pattex® Made at Home - 
lijmpistool
Geschikt voor hout, papier, metaal, leer, 
textiel, kurk glas en kunststof.

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

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

11,95

4,50

10,55

14,95

5,60

13,20

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Verstikkingsgevaar vanwege kleine balletjes en zakjes
Kans op verstikkingsgevaar LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar

Verstikkingsgevaar door kleine balletjes

445451  3,95

OPITEC schoolplakkaatverf
wit, fles 1000 ml, per stuk

Meer verf vindt 
u in onze hoofd-
catalogus op 
pag. 402
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Gekleurd papier en fotokarton - voordeelpak
Inhoud: 
100 vel 50 x 70 cm gekleurd papier 130 g/m²
100 vel 50 x 70 cm fotokarton 300 g/m²
20-kleurig gesorteerd, zuurvrij

Voordeelset gekleurd papier en karton
130 g/m² papier, zuurvrij, 25-kleurig gesorteerd, DIN A4 formaat, 500 vel 
220 g/m² karton, zuurvrij, 10-kleurig gesorteerd, afmetingen: ca. 50 x 70 cm, 100 vel

481868 63,50 60,35 518446 64,15 60,95

Gekleurd karton - voordeelset
220 g/m², DIN A4 formaat, 20-kleurig gesorteerd, zuurvrij, 200 vel

Fotokarton
300 g/m², zuurvrij, kleurrijk gesorteerd, afmeting: ca. 250 x 350 mm, 50 vel

620879  27,95 1qm=
2,15 428916 9,05 8,60 1qm=

1,97

Knutselen met papier

60,35 60,95 
63,50 64,15 

Gunstig geprijsd! 
Gunstig geprijsd! 

130 g/m²130 g/m²

500 vel200 vel

200 vel

220 g/m²300 g/m²

220 g/m² 300 g/m²

8,60
9,05

50 vel

728382 XXL, ø 76 mm 12,25 11,00
573644 S, 20 x 19 mm  4,00

535796 S, 21 x 24 mm  4,00
541135 XXL, 62 x 73 mm 12,25 11,00

573666 XS, 14 x 15 mm  2,65728212 XS, ø 15 mm  2,65 535291 XS, ø 16 mm  2,65
573677 S, 21 x 23 mm  4,00573703 S, 24 x 21 mm  4,00728245 S, ø 25 mm  4,00 535327 S, ø 24 mm  4,00
573688 L, 42 x 45 mm 8,25 7,40573714 L, 48 x 42 mm 8,25 7,40728348 L, ø 50 mm 8,25 7,40 500029 L, ø 46 mm 8,25 7,40
573699 XXL, 63 x 68 mm 12,25 11,00573725 XXL, 72 x 63 mm 12,25 11,00728407 XXL, ø 76 mm 12,25 11,00 529830 XXL, ø 71 mm 12,25 11,00

300 g/m²
elk 2,20

Voordeelset

27,95

Karton met motief
300 g/m², dubbelzijdig verschillend bedrukt, afmeting: ca. 49,5 x 68 cm, 1 vel
620570 Winterdroom  2,20 1qm=

6,54 620558 Kerststerren  2,00 1qm=
5,94

620581 Winterlandschap  2,20 1qm=
6,54 620569 Kerst  2,00 1qm=

5,942| 4|
1| 3|

Kleuterschool

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

Crêpepapier
52 g/m², niet watervast, kan verkleuren, 
afmeting: ca. 2,50 m x 50 cm, 1 vel
809084 Goudkleur 2,95 2,65 1qm=

2,12

809095 Zilverkleur 2,95 2,65 1qm=
2,12

Zijdepapier
20 g/m², niet watervast, kan verkleuren, 
afmeting: ca. 50 x 70 cm, 5 vel

Luciferdoosjes
Wit, onbedrukt, zonder inhoud, zonder decoratie, afmetingen: ca. 53 x 37 x 16 mm

Wit, onbedrukt, zonder inhoud, zonder decoratie, afmeting: ca. 110 x 60 x 20 mm

809121 Zilver 2,50 2,25 1qm=
1,29

809109 Goud 2,50 2,25 1qm=
1,29

454843 10 stuks  1,10 1St.=
0,11

439850 500 stuks  30,55 1St.=
0,06

489822 12 stuks  6,30 1St.=
0,53

Kerst in een box

10 stuks
500 stuks

12 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Golfkarton Zijdepapier

728430  14,50 1St.=
3,63

OPITEC motiefpons set ’Kerstmis’
Inhoud:
1 motiefpons ‘Kerstboom’ S, ca. 21 x 23 mm
1 motiefpons ‘Rendier’ S , ca. 24 x 21 mm
1 motiefpons ‘Ster’ S, ca. ø 24 mm 
1 motiefpons ‘Sneeuwvlok’ S , ca. ø 25 mm
4 stuks
Tot 220 g/m² papierdikte geschikt.

728267 M, 25 x 30 mm 6,95 6,25

526119 XS, ø 16 mm  2,65
535737 S, ø 25 mm  4,00
550583 L, ø 50 mm 8,25 7,40
550402 XXL, ø 75 mm 12,25 11,00

573585 XS, ø 16 mm  2,65
573596 S, ø 25 mm  4,00
573600 L, ø 50 mm 10,95 9,90
573611 XXL, ø 75 mm 12,25 11,00

521452 XXL, 45 x 68 mm 9,80 8,80

728289 M, 25 x 25 mm 6,95 6,25

Nu in set 
voor maar

14,50

Ongekleurd, naturel, 245 g/m², 
afmeting: ca. 50 x 70 cm, 10 vel

Golfkarton
Dubbelzijdig gekleurd, 250-260 g/m², 
zuurvrij, afmetingen: 50 x 70 cm, 
wit, 10 vel
420022 7,20 6,85 1qm=

1,96

420158 5,10 4,85 1qm=
1,39

elk 2,25
2,50

728256 S, 16 x 21 mm  4,00

elk 10 vel elk 5 velvanaf 4,85
5,10

Gunstig 
geprijsd! 

4-delig
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Kleuterschool

RE-CYCLE-ME knutselpakket - Robots
Inhoud: aluminiumfolie in verschillende kleuren, stickers, foam-glitterdelen, pompons, 
pijpenragers, decoratie tape, golfkarton-stroken, wiebelogen, houten spatel en 
geïllustreerd ideeënboekje, per set
Wat is nog nodig: een wc-rolletje, een smal melkpak, een groot en een klein blikje, 
schaar, lijm en werkmat

RE-CYCLE-ME knutselpakket - Jungle
Inhoud: foam in verschillende kleuren, veren, pijpenragers, satéprikkers, wiebelogen, 
knijpers, houten spatel, gestanste kartonnen vormen, stickers, sjablonen en een geïllus-
treerd ideeëboekje, per set
Wat is nog nodig: een smal melkpak, een wc-rolletje, schaar, lijm en een werkmat

RE-CYCLE-ME knutselpakket - Instrumenten
Inhoud: ballonnen, houten staafje, geweven plakband, houten kralen, belletjes, elastiek, 
garen, sjablonen, gekleurd papier, stickers, klein kartonnen bord en een geïllustreerd 
ideeënboekje, per set
Wat is nog nodig: een oude CD, een petfles, karton, een grote en een kleine kartonnen 
rol, een blikje, schaar, lijm en een werkmat

RE-CYCLE-ME knutselpakket - Ruimtevaart
Inhoud: foam en papier in verschillende kleuren, klein kartonnen bord, pijpenragers, 
pompons, wiebelogen, een penseel en verf in grijs en groen, gestanste kartonnen 
vormen, stickers en een geïllustreerd ideeëboekje, per set
Wat is nog nodig: een grote en een kleine kartonnen rol, petfles, een eierdoos, schaar, 
lijm en een werkmat

RE-CYCLE-ME knutselpakket - Spelletjes
Inhoud: foam en papier in verschillende kleuren, pijpenragers, knikkers, wiebelogen, 
een penseel en verschillende potjes verf, raffia en garen, stickers en een geïllustreed 
ideeënboekje, per set
Wat is nog nodig: wc-rolletjes, petflessen, blikjes, een eierdoos, een takje, schaar, 
lijm en een werkmat

RE-CYCLE-ME knutselpakket - Wetenschap
Inhoud: ballonnen, satéprikkers, rietjes, elakstiekjes, een penseel en verschillende 
kleuren verf, garen, stickers, sjablonen en een geïllustreerd ideeënboekje, per set
Wat is nog nodig: een oude CD, een petfles, karton, een smal melkpak, een ventiel, 
een kurk, een fietspomp, schaar, lijm en een werkmat

118048  9,95

118060  9,95

118082  13,25

118059  9,95

118071  13,25

118093  13,25

De Re-Cycle-Me knutselsets bevorderen de creativiteit, wekt de nieuwsgierigheid op en zijn milieubewust. Kinderen 
maken spelenderwijs kennis met duurzaamheid. De sets worden gemaakt van allerdaags materiaal dat meestal meteen 
de prullenbak in gaat. Maar stop! De melkverpakking, het wc-rolletje of het blikje kan nog een grappige robot worden!  
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OPITEC PLUS LINE

6+

9Alle prijzen inclusief BTW

Samengesteld door referenten op initiatief van 
Junge Forscherinnen und Forscher e.V.

Nathalie Bromberger©

IJF©

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Onopgeblazen ballonnen buiten bereik van kinderen houden. 
Geknapte ballonnen direct verwijderen. Houd de ballonnen 
uit de buurt van uw ogen. Gebruik een pomp om de ballon-
nen op te blazen. Het product is vervaardigd van natuurlijke 
rubbere latex, die allergieën kunnen veroorzaken.
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar
Dit product bevat een magneet
Raadpleeg direct een arts wanneer een magneet wordt inge-
slikt
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken

24,30
27,00

n i k p q

OPITEC PLUS LINE 
Luchtballon-voertuig
Het ballonvoertuig is eenvoudig en snel te maken in het klaslokaal. Het pakket 
bevat genoeg speelruimte voor eigen experimenten en ideeën met het thema: het 
terugslag principe. Een breed scala aan mogelijkheden. Naast het bouwen onder-
steunt het ook het competentiegericht werken volgens het nieuwe LeerPlanPlus. 
Voorkomende werkzaamheden:  knippen en lijmen 
Leerplan vereisten:  volgens LeerplanPlus passende onderwijs, natuur/wetenschap-
pelijke arbeid- en cognitieve methoden waarbij bijv. lucht wordt toegepast, het vei-
lig en voorzichtig omgaan met gereedschap, verplaatsingsgedrag van rollende voor-
werpen, eenvoudige handleidingen en modeltekeningen maken en gebruiken, com-
posiet van materialen. Afmeting:  ca. 150 x 90 x 170 mm, per stuk
210267 3,25 3,10

6+

LUCHTBALLON-VOERTUIG
Een concept-pakket,
vele mogelijkheden

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

�Massief grenenhout

n o h k
6+ 1-2

Easy-Line onderzetter van houten blokken
Massief houten onderzetter van grenen blokken. Eenvoudig 
volgens het voorbeeld aan elkaar vastplakken, schilderen en 
klaar is het nuttige keukenhulpje. Voorkomende werkzaam-
heden: lijmen en beschilderen.
Afmeting: ca. 130 x 130 x 30 mm
117813 Per stuk  1,95

vanaf 10 stuks 1,75

n o j k r
7+ 1-2

Easy-Line Trektol
De leerling zal zich verheugen op de vele mogelijkheden van dit object. In het onder-
wijs is het onderwerp “trektol” succesvol in samenhang met de probleemstelling 
“werkindeling en automatisering”. Alle onderdelen zijn geprefabriceerd. 
Voorkomende werkzaamheden: lijmen en schuren. Afmeting: ca. 75 x 26 x 100 mm
104021 Per stuk  1,50

vanaf 10 stuks 1,35

Inhoud bouwpakket

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

�Massief grenenhout

Experimenteerdoos
Met de ‘zwevende heteluchtballon’ de kracht van magneten ontdekken. Van een lage jampot 
met eenvoudige keukenmiddelen een ‘schuimmonster’ maken. Of met behulp van een ‘lucht-
ballonraket’ het principe van terugstoot leren kennen. In totaal zitten er in deze doos 15 experi-
menten uit de natuurwetenschap en techniek die uitermate geschikt zijn voor kinderen op de 
lagere school en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
De set is ontwikkeld en samengesteld op basis van pedagogische principes.
De benodigdheden voor de experimenten zitten in de doos zodat leerlingen meteen aan de slag 
kunnen: een solar motor, magneten of pipetten. Bovendien zit er een startvoorraad van makke-
lijk aan te vullen verbruiksmaterialen als luchtballonnen, bakpoeder of filterpapier in de kist.
Incl. Duitstalige handleiding, per stuk
209688 27,00 24,30



T005_nl_nl10   www.opitec.nl                         NL 0 72 / 509 47 71                         NL  0 72 / 509 11 79
    www.opitec.be                                  BE     03 / 234 36 13                                   BE      03 / 234 30 18

4 rollen

Alu knutselfolie assortiment
In de kleuren: goud-goud, goud-groen, 
goud-blauw en goud-rood, afmetingen: 
30 x 50 cm, 4 rollen
403104  3,05 1qm=

5,08

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

elk 7,65

Alu knutselfolie
Dubbelzijdig bewerkt, 
afmeting: 10 m x 50 cm, per rol
414036 Rood/goud 8,50 7,65 1qm=

1,53

414070 Zilver/goud 8,50 7,65 1qm=
1,53

414058 Goud/goud 8,50 7,65 1qm=
1,53

8,50

416346 ca. 150 x 150 mm 4,90 4,40 1qm=
3,91

416357 ca. 200 x 200 mm 6,15 5,95 1qm=
2,98

Vouwbladen aluminiumfolie
Dubbelzijdig aluminiumfolie, in de kleuren: goud/goud, zilver/zilver, rood/goud, 
blauw/goud en groen/goud, 50 vellen

Kaasdoosjes N° 613973 met transparantpapier N°  488572 
beplakken. Folie met de Sizzix® Big Shot machine N° 581889 en 
sjablonen N° 616432, N° 616616 en N° 616214 bewerken en 
opplakken.

Onze tip!

509713 Goudkleurig  2,35 1qm=
14,36

509724 Zilverkleurig  2,35 1qm=
14,36 509735  3,35 1qm=

12,28

Ciseleerfolie
Voor druk- en embossingwerk, 0,10 mm dik, 
afmetingen: ca. 185 x 295 mm, 3 vellen.

Metaal - ciseleerfolie
Voor druk- en embossingwerk in de kleuren: 
zilver, goud, groen, blauw en rood, afmetin-
gen: ca. 185 x 295 x 0,10 mm, 5 vellen

3 vel 5 vel

elk 50 vel

elk 10 m

613559 Zilverkleur  11,75 1qm=
2,35

613548 Goudkleur  11,75 1qm=
2,35

Folie met opdruk ’Sterren’
Afmeting: ca. 10 m x 50 cm, per stuk

elk 11,75

vanaf 4,40

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

4,90

Basisschool
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427057 Goud 3,10 2,95 1qm=
8,43

427105 Zilver 3,10 2,95 1qm=
8,43

435203 Zilver 6,95 6,25 1qm=
1,79

435199 Goud 6,95 6,25 1qm=
1,79

428983  3,25 1qm=
5,21

614256
DIN A4 formaat, 

20 vel 4,95 4,45 1qm=
3,57

614267
DIN A3 formaat, 

10 vel 4,95 4,45 1qm=
3,57

301438  6,50

301243  1,00 100g=
4,55

302043  3,50 100g=
3,98

301324 100 ml  1,55 1L=
15,50

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

Gekleurd karton
220 g/m², zuurvrij, 
afmetingen: 50 x 70 cm, 10 vel

Gekleurd tekenpapier blok
Zuurvrij, 130 g/m², 5 vellen goud, 5 vellen 
zilver, DIN A4 formaat, 10 vel

Gekleurd tekenpapier blok
130 g/m², zuurvrij, gekleurd, briljante kleur 
en licht bestendig, 10-kleurig gesorteerd, 
pasteltinten

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

OPITEC lijmstift
Zonder oplosmiddel.
De eerste Opitec plak-/lijmstift, onontbeerlijk in het huis-
houden, op kantoor, school en tijdens het knutselen. Plakt 
papier, karton, foto’s. Met koud water uitwasbaar, 21 g, 
per stuk
EUH208.48

OPITEC papierlijm
Zonder oplosmiddel.
De Opitec transparante papierlijm is een uitwasbare en 
reukloze lijm op waterbasis. In de zachte, handige fles is 
het de ideale lijm voor papier, karton en verschillende 
lichte materialen. Met koud water uitwasbaar, per stuk
EUH208.37

elk 2,95

elk 4,45

elk 6,25

Duits boek: Julestar - Raffinierte Flechtsterne aus 
Papier
Miriam Klobes - TOPP Uitgeverij
Filigrane sterren van papierstroken is een absolute 
Scandinavische Kerst klassieker. Naast de basisvorm vindt u in 
dit boek ook handleidingen voor het maken van eenvoudige 
tot wat moeilijkere modellen. 
Softcover, 32 pagina’s, handleidingen met foto’s, afmeting: ca. 
170 x 220 mm, per stuk

Karton - parelmoer
250 g/m², kleurrijk gesorteerd, zuurvrij, 
afmeting: ca. 250 x 350 mm, 13 vel

250 g/m², kleurrijk gesorteerd, zuurvrij, 
afmeting: ca. 50 x 70 cm, 13 vel

620514  8,75

615241 8,50 7,65 1qm=
7,59

615333 19,95 17,95 1qm=
3,95
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10-delig

270 g/m²

130 g/m²

220 g/m²

250 g/m²

130 g/m²

Per stuk

10 vel

13 vel

10 vel

4 stuks

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30 

301380 1000 ml  4,95 1L=
4,95

301335 250 ml  2,95 1L=
11,80

301391 5000 ml  17,50 1L=
3,50

Zonder
oplosmiddel

3,10

4,95

6,95

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

Pasteltinten

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
620514  - Duits boek: Julestar - 
Raffinierte Flechtsterne aus Papier

Betoverende sterren

Voordeelset Opitec lijmstiften
Elk 21 g, 4 stuks



150 ml
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439241 ca. ø 40 x 60 mm  1,10

439399 ca. ø 50 x 100 mm  1,60
426754 ca. ø 40 x 80 mm  1,30

439676 ca. ø 60  x 120 mm  2,50
439403 ca. ø 60 x 150 mm  2,65
418355 ca. ø 80 x 200 mm  5,15
439724 ca. ø 80 x 250 mm  7,10

Stompkaars
Wit, per stuk

453995  2,65

Openhaard lucifers
Lengte lucifers ca. 95 mm, afmetingen 
doos: ca. 110 x 65 x 20 mm, wit, 45 lucifers

6-delig

45 lucifers

6-delig

438693 11,35 10,20 100ml=
5,86 472730 11,35 10,20 100ml=

5,86

Kaarsenpennen set
Van elk 1 pen á 29 ml in de kleuren:
geel, oranje, rood, blauw, groen en bruin, 
set 6 stuks
waarschuwing H319

Kaarsenpennen set
Van elk 1 pen á 29 ml in de kleuren:
goud, zilver, brons, blauw metallic, groen 
metallic, rood metallic, set 6 stuks
waarschuwing H319

8 platen

Wasplaten assortiment metallic
In de kleuren antraciet, lila, blauw, groen, kaki, pink, rood, koper, 
afmeting: ca. 100 x 200 mm, ca. 0,5 mm dik, 8 platen
530213  6,95 1qm=

43,44

620813  4,50

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

20 stuks

Servetten-/kaarsenlijm Potch
Vlamvertragende zijdemat lijm, op water-
basis, voor servettentechniek op kaarsen, 
150 ml, per stuk
EUH208.31
453825 6,15 5,55 100ml=

3,70 361071  2,10

Silhouet schaar
Geschikt voor de knipkunst, servetten-
techniek en 3D-techniek. 
Afmeting: ca. 110 mm lang, per stuk

Servetten & accessoires

Kaarsen 
versieren

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

vanaf 1,10

Basisschool

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Engelvleugel, pijpenragers 
kunt u terugvinden op pag. 5
Houten ballen met 
gezicht N° 580403

621679  6,10

621691  9,50

621705  9,50

621680  6,10

Sjabloon 
Engel op wolk
Kunststof, afmeting: ca. 297 x 210 mm, 
per stuk

Sjabloon 
Muzieknoten achtergrond
Kunststof, afmeting: ca. 420 x 297 mm, 
per stuk

Sjabloon 
Filigraan sneeuwvlokken
Kunststof, afmeting: ca. 420 x 297 mm, 
per stuk

Sjabloon 
Sterrenglans
Kunststof, afmeting: ca. 297 x 210 mm, 
per stuk

Window-Color lampionfolie
Voor het opschilderen van motieven, 
transparant, niet verwijderbaar, afme-
tingen: ca. 205 x 510 mm, 0,2 mm dik, 
pak 25 stuks
890153 10,10 9,10 1qm=

3,48

25 vel

10 paar

Kaasdoosjes
ca. 10 mm dik, wit, 10 paar
613973 ca. ø 110 mm  3,50 1St.=

0,35

422099 ca. ø 153 mm  4,50 1St.=
0,45

617368  3,25

616993  9,95 100ml=
8,88

Houten 3D Kerstboom
Om nog in elkaar te steken, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 60 x 60 x 80 mm, 
6 stuks

Zen-Pen set - Gemak
De verf wordt punt voor punt direct uit de 
pen op de gewenste ondergrond opgebracht. 
De grootte van de punten kan door druk op 
de pen afgewisseld worden. De verf kan 
gebruikt worden op bijna alle ondergronden. 
Tegen vorst en hitte beschermen.
4 Zen-stiften elk 28 ml mint, roze, aqua en 
lotus
waarschuwing H319 EUH208.15

Wit
618205

Steengrijs
618261

Zilver
568706

Goud
568717

Zwart
618216

Grijsblauw
618249

Grafiet
618272

elk  7,25 1L=
48,33

Marabu do-it Satin mat sprayverf
Hoogglans en zijdemat sprayverf. Zeer goed dekkend, extreem snel drogend, lichtecht, 
watervast en veegvast.  Op acrylbasis. Geschikt voor papier, hout, metaal, keramiek, glas en 
verfbare kunststoffen. Ideaal om mee te sjabloneren of sprayen zonder strepen. 150 ml, 
per stuk
gevaar H222 H229 H319 H336 EUH066

elk 7,25

6 stuks

2-delig

4-delig

Sjabloon op folie leggen, motief met de spray erop 
spuiten en met de zen-pen versieren.

Zo werkt het:

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige 
oogirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in 
het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 
veroorzaken. EUH208.15: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-ME-
THYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.31: Bevat 
5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

elk 150 ml
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

613928 11,50 10,35 1St.=
0,01

Knutsel stro
Natuurlijk materiaal, afmeting: ca. ø 2 - 
5 mm, ca. 220 mm lang, 1000 stuks

10,35
11,50

1000 stuks

543639  1,05 1St.=
0,02

Knutselstro
Natuurmateriaal, afmeting:ca. ø 2 - 5 mm, 
ca. 220 mm lang, 50 stuks

50 stuks

537012  5,25 1m=
0,03

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

160 m

543628  1,70 1St.=
0,03

Knutselstro
Afmeting: ca. 220 mm cm lang, 
kleurig gesorteerd, pak 50 stuks

50-delig

605613  9,25 1kg=
92,50

Houten kralen
Tweede keus: lichte kleur en vormfoutjes, 
afmetingen: ca. ø 6/10/15 mm, rijg-
gat ca. 1 - 3 mm, kleurig gesorteerd, 
ca. 100 gram = ca. 500 stuks

500-delig500-delig

6-delig

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

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

605554 9,25 8,30 1kg=
83,00

Houten kralen
Tweede keus: lichte kleur en vormfoutjes, 
afmeting: ca. ø 6/10/15 mm, rijggat: 
ca. 1 - 3 mm, rood/wit, ca. 100 gram = 
ca. 500 stuks

Marabu Basic acrylverf set
6 kleuren van elk 80 ml in midden geel, karmijnrood, midden blauw, sapgroen, wit en 
zwart, op waterbasis, crèmeachtig, goede dekking, zijn lichtecht, drogen waterdicht en 
fluwelig mat op
449374  17,50 100ml=

3,65

576170  1,35 502214  1,40

Houten standaard
Om in elkaar te steken, hoekige voet, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 59 x 59 x 350 mm, afmeting stokje: 
300 x 8 mm, 2-delig

Houten standaard
Om in elkaar te steken, van houtvezelplaat, 
ronde voet, naturel, zonder decoratie, 
afmeting stokje: ca. 300 x 8 mm, 
2-delig

2-delig2-delig

350 mm 300 mm

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Basisschool



15Alle prijzen inclusief BTW

956194  3,95

543746  4,05956183  8,50543676  4,05

543850  12,05

956219  14,50

956208  3,95

361071  2,10 956161  7,50

956172  3,95
955040 Goud  3,95 1m=

0,08

521201
Nr. 20 / 45 mm, oogje: 

7 mm x 1 mm  2,60 1St.=
0,10

955073 Zilver  3,95 1m=
0,08

521093
Nr. 18 / 50 mm, oogje: 

9 mm x 1 mm  2,60 1St.=
0,10

521048
Nr. 16 / 55 mm, oogje: 

12,5 mm x 1,1 mm  2,85 1St.=
0,11

Stro splitter 4-vaks
Afmeting: ca. 45 x 15 mm, per stuk

Universele legvorm
De klemring kan op verschillende hoogtes 
rusten. Ideaal voor strosterren van 6,8,12 
en 24 strohalmen. Afmeting: ca. ø 100 x 
15 mm, 2-delig

Legvorm en stro splitter
Inhoud:
2 Legvormen met klemring, plaats voor 
8 en 12 stro stokjes, ca. ø 40 x 15 mm, 
1 stro splitter 4-vaks, 3-delig

Legvormen voor stro-sterren
12-legvorm met klemring. Afmeting: ca. ø 
55 mm en 41 mm, ca. 15 mm hoog, 2 
stuks

Knutselset ’Strosterren’ - set 3
Inhoud:
2x 8-legvormen met klemring, ca. ø 40 x 
15 mm en 55 x 15 mm, 1x strosplitser 
(4-vaks), van elk 50x knutselstro in natu-
rel en gekleurd, ca. 220 mm lang, incl. 
Duitstalig instructie boekje nr. 5, per set

Knutselset ’Strosterren’
Inhoud:
1x 16-legvorm met klemring, ca. ø 54 x 20 
mm, 1 strosplitter 4-vaks, van elk 50x knut-
selstro in naturel en gekleurd, ca. 220 mm 
lang, incl. Duitstalig instructieboekje Nr. 8, 
garen en naald, per set

Legvorm voor stro-sterren
6-hoekige legvorm met klemring, 
afmeting: ca. ø 52 x 18 mm, 2-delig

Silhouet schaar
Geschikt voor de knipkunst, servetten-
techniek en 3D-techniek. 
Afmeting: ca. 110 mm lang, per stuk

Duits handleidingen boekje: 
Strohsterne wie Schneekristalle
Rolf Dietz
Knutselhandleidingen voor het maken 
van sterren van stro-stokjes, 38 pagina’s, 
afmeting: ca. 148 x 210 mm, per stuk

Stro splitter 6-vaks
Afmeting: ca. 48 x 15 mm, per stuk

Borduurgaren metallic
45% polyamide, 55% gemetalliseerd 
polyester, wasbaar tot 60° C, afmeting: 
ca. 50 m lang, 0,5 mm dik, per stuk

Borduurnaalden stomp
Set 25 stuks

Voorbeeld uit de set N° 956219

elk 25 stuks

elk 50 m

2-delig 2-delig2-delig 3-delig

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

Strosplitter en legvormen

Traditionele 
strosterren 
knutselen
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De handleiding voor de engeltjes kunt u terugvinden op www.opitec.nl/klei-engel

Houten stempel ’Sneeuwvlok’
Stempelhoogte: ca. 35 mm, per stuk
729160 ca. 95 x 100 mm  13,95
729171 ca. 120 x 125 mm  17,95

Houten stempel ’Sneeuwvlok’
Stempelhoogte: ca. 35 mm, per stuk
729148 ca. ø 65 mm  9,95
729159 ca. ø 100 mm  13,95

SIO-2 PLUS® klei
SIO-2 PLUS® is een natuurlijke, zachte en licht te verwerken boetseerklei en daarom uiter-
mate geschikt voor kinderen (vanaf 3 jaar). Het is reukloos, gebruiksklaar, milieuvriendelijk 
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.

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

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 ge-

prijsd!

vanaf  4,40

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

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

Berkenschors bundel
Ter decoratie, naturel, afmeting: ca. 10 x 
100 mm, ca. 28 - 30 stuks

427194 4,50 4,05

203947  1,85 1m=
0,62

943650  4,45

4,05
4,50

14-delig

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Kans op verwonding door scherpe delen
Kans op verwondingsgevaar
Verpakking en waarschuwingsetiket bewaren tot be-
werking is voltooid
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar

Boetseerspatelset van kunststof. 
Afmetingen: ca. 14 cm lang, 
14-delig set
Boetseerspatelset van kunststof. 
Afmetingen: ca. 14 cm lang, 14-delig set
494933 4,25 4,05

4,05
4,25

Wit
446686

Donkerbruin
446619

Zilver
446848

Goud
446837

Creall® Dacta Color plakkaatverf
De hoogwaardige plakkaatverf op waterba-
sis is gebruiksklare of mengbare verf met 
een hoge pigmentering.
De verf hecht en dekt goed op de meeste 
ondergronden, is verdunbaar met water 
zonder dat dit invloed heeft op de kracht 
van de verf of de viscositeit.
Na het drogen is de verf mat. Werkstukken 
kunnen m.b.v. Creall vernis (art. nr. 
463.822) watervast worden gemaakt. De 
verf voldoet aan de EU richtlijn EN71.LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar

Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar
Kinderen jonger dan 3 jaar alleen onder toezicht van volwassenen 
laten spelen

Houten strooidelen N° 507960 
kunt u terugvinden op pag. 4

Houten ballen, doorboord
ruw, onbehandeld
Afmeting: ø ca. 15 mm, boorgat ca. 4 mm

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

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

601929 12 stuks  1,20 1St.=
0,10

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

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

500 ml Per kleur  3,95 1L=
7,90

500 ml Zilver / Goud  5,75 1L=
11,50

Basisschool
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Glasmozaïek - Nuggets
Helder, afmeting: ca. ø 10 - 12 mm, 100 g 
= ca. 90 stuks, genoeg voor een oppervlak 
van ca. 100 x 100 mm

Glasmozaïek - Nuggets mini
Transparant gekleurd, vrijblijvend gesor-
teerd, afmeting: ca. ø 10 - 12 mm, 250g = 
ca. 200 stuks, genoeg voor een oppervlak 
van ca. 20 x 20 cm

Meer glazen vindt u op 
www.opitec.com

Meer mozaïek toebehoren vindt 
u terug in onze hoofdcatalogus 
op pag. 593 - 602

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30

419454 1,80 1,60

Onderzetter “Ster”
Van houtvezel, om aan elkaar te lijmen, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. ø 
190 x 8 mm, passe-partout ca. ø 125 mm, 
2-delig

2-delig

1,60
1,80

10-delig

620905 28,95

Mozaïek creatief set ’Sterren’
Inhoud:
4 Houten onderzetters ‘Ster’, ca. 19 cm
1 Mozaïek glasstenen 10 x 10 x 4 mm, 200 g, wit
1 Mozaïek glasstenen 10 x 10 x 4 mm, 200 g, rood
1 Mozaïek glasstenen 10 x 10 x 4 mm, 200 g, groen
1 Lijm 80 ml, transparant
1 Voegspecie ca. 250 g, wit
1 Decormat verf 15 ml, goud
1 Duitstalige handleiding
10-delig

Nu in set 
voor maar

28,95

116976  5,95 1St.=
0,99

LED - flikkerende theelichtjes
6 theelichten met oranje licht. Ieder thee-
licht heeft een eigen aan/uit schakelaar, 
werken op batterijen, incl. 3 V knoopcel-
len, afmeting: ca. ø 35 x 28 mm, 
set 6 stuks

3D-kit siliconenlijm
Doorzichtige, vullende en elastisch 
blijvende siliconenlijm.
EUH208.27
314798  4,90 100ml=

6,13

1 kg

250 g

Wit, inhoud is voldoende voor een opper-
vlak van ca. 400 x 400 mm
gevaar H315 H318 H335

539686
NIET weerbestendig, 

250 gram  1,70 1kg=
6,80

504906
Weerbestendig,

1000 g  6,75 1kg=
6,75

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

954273  4,50 1St.=
0,75

Theelicht glaasjes
Rechte uitvoering, helder, zonder decora-
tie, afmeting: ca. ø 56 x 67 mm, 6 stuks

6 stuks

6 stuks

510530  4,50 1St.=
0,75

Theelicht glaasjes
Helder, zonder decoratie, afmeting: 
ca. ø 45 - 60 x 45 mm, 6 stuks

6 stuks

619382  1,75 1kg=
17,50

619393  3,25 1kg=
32,50

619407 9,95 8,95 1kg=
17,90

Helder, afmeting: ca. ø 15 - 20 mm, 100 g 
= ca. 22 stuks, genoeg voor een oppervlak 
van ca. 80 x 80 mm

Helder, vrijblijvend gesorteerd, afmeting: 
ca. ø 10 - 20 mm, 500 g = ca. 230 stuks, 
genoeg voor een oppervlak van ca. 200 x 
200 mm

100 g

500 g

563223 7,80 7,00 1kg=
28,00

250 g
1000 g

598707  7,00 1kg=
7,00

512886  7,00 1kg=
7,00

Glasmozaïek - Nuggets mix
Transparant-kleurrijk, vrijblijvend gesor-
teerd, afmeting ca. ø 15 - 20 mm, 1000 g 
= ca. 220 stuks, genoeg voor een opper-
vlak van ca. 300 x 300 mm

Transparant-kleurrijk, vrijblijvend gesor-
teerd, afmetingen: ca. ø 25-30 mm, 
1000 g = ca. 75 stuks, toereikend voor 
een oppervlak van ca. 30 x 30 cm

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

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt 
ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen 
veroorzaken. EUH208.27: Bevat 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
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Voorbeelden gemaakt 
door OPITEC

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

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

Inhoud bouwpakketInhoud bouwpakket

�met zonnecel 1V/250mA

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

Levering zonder fles

Levering zonder fles

Levering zonder fles

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

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

Levering zonder fles

115268 Per stuk  2,95
vanaf 10 stuks 2,66

117570 Per stuk  2,95
vanaf 10 stuks 2,66

117569 Per stuk  5,95
vanaf 10 stuks 5,36

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

n o c i k p q
9+ 4-6

Recycling-LED-Lamp ’PETY-Vierjaargetijden’
Materiaal voor het maken van een LED-Lamp van een PET-Fles. Door het uitknippen van de 
figuren kan de lamp in het van toepassing zijnde jaargetijde gemaakt worden. Eenvoudige 
stroomkring zonder solderen. Bevorderd het leren om materiaal opnieuw te gebruiken. 
Excl. 2 1,5 V AA-batterijen. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, schuren, 
lijmen en monteren
Afmeting: ca. 120 x 120 x 275 mm
117673 Per stuk  2,95

vanaf 10 stuks 2,66

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking verschillende 
mogelijkheden

�Eenvoudig te monteren zonder 
solderen!

Voortgezet onderwijs
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Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Montage zonder boren!

n o b c h i j k �
p q r

10+ 3-4

Kerstboom met LED-verlichting en USB-
aansluiting
Fraaie figuurzaag werkzaamheden en eenvoudige 
stroomkring zonder solderen. Stroomvoorziening via 
USB-aansluitkabel. Hierdoor kan de boom gemakkelijk 
aan de PC, laptop, powerpack of mobieloplader (met 
USB) aangesloten worden.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, 
schuren, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 90 x 90 x 260 mm

116253 Per stuk  4,50
vanaf 10 stuks 4,05

n o a b c d i �
k l p q r

12+ 8-10

LED - Kerstboom
Eenvoudige vouwtechniek voor het maken van een 
Kerstboom van gekleurd karton. De gele LED’s worden 
gelijmd en met schakeldraad verbonden. Excl. 2 batterijen 
1,5 V (AA).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, lijmen, snijden, 
vouwen, solderen en monteren.
Afmeting: ca. 140 x 140 x 200 mm
117330 Per stuk  5,60

vanaf 10 stuks 5,04

Inhoud bouwpakket

n o a b c d p q r
12+ 3-4

LED-licht “Vario”
Eenvoudig te maken omdat de onderdelen voor de ‘Vario’ al op maat gemaakt zijn. Door 
de verschillende ontwerpmogelijkheden van het acryl, wordt het rode licht, van de super-
felle LED, versterkt (afhankelijk van het ontwerp). Eenvoudige stroomkring met schake-
laar, ook zonder solderen te maken. Levering inclusief knoopcelbatterij 3V.
De volgende werkzaamheden komen aan bod: aftekenen, boren, zagen, slijpen, solderen, 
monteren.
Afmeting (LxBxH): 50 x 50 x 110-150 mm
113831 Per stuk  3,50

vanaf 10 stuks 3,15

�Eenvoudig te monteren zonder 
solderen!

�1 verpakking verschillende 
mogelijkheden

�incl. knoopcelbatterij

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�1 verpakking verschillende 
mogelijkheden

�incl. knoopcelbatterij

n o c d k p q r
12+ 4-6

Acryl bol met Candle-Light
Leuk Kerst werkstukje om op te hangen of neer te zetten. Eenvoudige stroomkring ook 
zonder solderen mogelijk.
Incl. knoopcelbatterij (CR 2032).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, schuren, lijmen, solderen en monteren.
Afmeting: ca. ø 120 x 110 mm
116404 Per stuk  5,00

vanaf 10 stuks 4,50

Inhoud bouwpakket

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Verlichte 
Kerst!
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n o a c h j k p q r n o a c g h k p q r
11+ 11+3-4 4-6

Notenkraker
Met onze notenkraker inclu-
sief spindel van massief hout 

wordt zelfs de hardste noot gekraakt. Bepaal zelf of u de 
notenkraker met het vierkante of achthoekige notenbakje wil 
maken. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, 
boren en lijmen. 
Afmetingen (zonder spindel): ca. 100 x 150 x 140 mm

Tafel notenkraker
De robuuste notenkraker kraakt zowel kleine hazelnoten 
als grote walnoten. Met sterke houten plaat en een 
antislip onderlaag van rubber. Voorkomende werkzaam-
heden: aftekenen, zagen, boren, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 200 x 100 x 60 mm

100630 Per stuk  6,25
vanaf 10 stuks 5,63

106809 Per stuk  2,95
vanaf 10 stuks 2,66

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!

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

Kaarsenstandaard
Bouwpakket voor een stevig staande houten kaarsenstandaard met vier kaarsenhouders.
Compleet met alle houten onderdelen en rondhout om kaarsenpinnen te maken, voorzien 
van een nauwkeurige beschrijving.
Afmeting: ca. 250 x 125 x 60 mm
Zonder kaarsen
100157 Per stuk  2,75

vanaf 10 stuks 2,48

n o a b c f k p q r
11+ 4-6

Kaarsenstandaard met kaarsenhouders
Bouwpakket voor een stabiele houten kaarsenstandaard met 4 kaarspinnen voor 
stompkaarsen, slagmoeren en druipschaaltjes. Wordt geleverd zonder kaarsen.
Eenvoudig ontwerp met gedetailleerde instructies. Voorkomende werkzaamheden: 
aftekenen, zagen, boren, schuren, lijmen en monteren. 
Afmeting: ca. 250 x 125 x 60 mm
109209 Per stuk  5,50

vanaf 10 stuks 4,95

n o a c h j k p q r
12+ 2-4

Kaarsenstandaard voor theelichtjes “Trap”
De eenvoudige 4-delige trap standaard is een variabel en decoratief element gemaakt van 
15 mm triplex. Om plaats te besparen kunnen de onderdelen in elkaar geschoven worden.
Vereiste werkzaamheden: zagen, boren en lijmen. Incl. 4 theelichtjes.
Afmeting (LxBxH): ca. 150 x 65 x 100 mm
113934 Per stuk  3,95

vanaf 10 stuks 3,56

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

n o b c h k l p q r
10+ 2-4

Moderne kandelaar
Mooie kandelaar van verschillende materialen. De vlam van het theelichtje weerspiegelt in 
de 3 stukjes acrylglas waardoor optisch een kaars met 4 vlammen wordt voorgesteld. Op 
deze manier kan men met slechts 1 kaars de adventstijd doorkomen, als men de stukjes 
acrylglas eerst verwijdert en elke week een glaasje toevoegt.
Excl. theelichtje!
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, schuren/polijsten en lijmen
Afmeting: ca. 150 x 50 x 60 mm
112743 Per stuk  2,95

vanaf 10 stuks 2,66

Inhoud bouwpakketInhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking  
2 mogelijkheden

�Massief grenenhout �1 verpakking  
2 mogelijkheden

�Massief grenenhout
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n o b c h r
4-6

Kandelaar “Adventskrans”, 4-delig
Vier decoratieve vallende sterren die samen kunnen worden aangesloten om een krans te 
vormen. Met aluminium bakjes voor veilige houvast van de waxinelichtjes. Figuurzagen 
ook geschikt voor de basisschool. 
Voorkomende werkzaamheden: zagen en schilderen. Levering zonder waxinelichtjes. 
Afmeting van een enkele vallende ster: ca. 190 x 75 x 8 mm
112721 Per stuk  3,50

vanaf 10 stuks 3,15

n o c h k r
8+ 3-4

Figuurzaag sjabloon “Kaarsenhuis”
Bedrukte triplexplaat ca. 300 x 210 x 4 mm, eenvoudig figuurzaagwerk,
afmetingen: ca. 120 x 90 x 195 mm
721357 Per stuk  2,50

vanaf 10 stuks 2,25

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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

Metalen lantaarn met vensters van acrylglas
Dit aluminium bouwpakket is uitermate geschikt als 
zaag-, boor-, en buigwerkje tijdens metaalbewerking. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, 
knippen, ontbramen, buigen en schroeven. Excl. waxine-
lichtje.
Afmeting (zonder beugel): ca. 100 x 100 x 150 mm
112765 Per stuk  6,95

vanaf 10 stuks 6,25

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

Metalen geurlamp
Dit decoratieve bouwpakket met een materialenmix van 
aluminium, koper en messing is bijzonder geschikt om te 
beginnen met metaalbewerking. De volgende werkzaam-
heden komen aan bod: buigen, zagen, boren, vijlen en 
monteren. Wordt geleverd zonder waxinelichtje.
Afmetingen (LxBxH): ca. 100 x 100 x 125 mm.
114480 Per stuk  6,50

vanaf 10 stuks 5,85

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!

n o a b c k p q r
13+ 9+3-4

Geurlamp
Afhankelijk van uw stemming kunt u de lamp vullen met verschillende geurende oliën. 
Voorkomende werkzaamheden: buigen, zagen, boren en monteren. Met papieren sjab-
lonen in de oorspronkelijke schaal. Levering incl. waxinelicht. 
Afmeting: ca. 260 x 150 x 250 mm
112224 Per stuk  4,75

vanaf 10 stuks 4,28

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

Metalen theelichthouder “Schaduwspel”
Kaarsenstandaard van aluminium. Door het filigrane zaagwerk wordt het kaars-
licht verschillend gebroken en tovert dit afwisselende schaduwen in de omgeving. 
Geleverd zonder theelicht. 
De volgende werkzaamheden komen aan bod: aftekenen, boren, zagen, 
ontbramen, schuren, buigen. Met instructies.
Afmetingen kerk: ca. 75 x 120 x 140 mm, engel: ca. 90 x 50 x 140 mm en boom: 
ca. 115 x 50 x 140 mm
113680 Per stuk  1,85

vanaf 10 stuks 1,67

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudig figuurzaagwerk
Inhoud bouwpakket

�1 verpakking 3 mogelijkheden

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudig figuurzaagwerk

�Montage zonder boren!

Inhoud bouwpakket

�incl. waxinelichtje

Inhoud bouwpakket Inhoud bouwpakket
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n o a c h k p q r

n o a c g i p q r n o b c h k p r

13+

12+ 11+

6-8

3-4 12

Appelhuisje
Het appelhuisje is een nuttige aanvulling op ons populaire 
vogelhuis en exclusief voor de zacht-voedsel-eters. Vaak 
worden deze tijdens de wintervoedering vergeten (zoals 
merels, roodborstjes en winterkoninkjes).
U kunt verse of rotte appels, peren en zelfs gedroogd fruit 
aanbieden. 
Bouwinstructies met vier motieven. Voorkomende werk-
zaamheden: aftekenen, boren, zagen, slijpen en buigen.
Afmeting: ca. 210 x 210 x 200 mm, dakoppervlak 0,063 m²

Metalen voederhuisje
Elegant, weerbestendig voederhuisje van aluminium en grenenhout. Geschikt 
voor boor-en buig werkzaamheden.
Voorkomende werkzaamheden, aftekenen, boren, zagen/knippen, buigen en 
monteren.
Afmeting (LxBxH): 150 x 100 x 180 mm

Vogelhuisje met voederautomaat
Een vogelhuisje van triplex. Kan vrijstaand of hangend worden bevestigd.
Het voerhuisje heeft een uittreklade, waarop een ruime voederautomaat is bevestigd.
Compleet pakket, inclusief papiersjablonen (schaal 1:1).
Benodigde werkzaamheden: aftekenen, zagen en slijpen.
Afmetingen: 300 x 200 x 200 mm, dakoppervlak 0,105 m²

100847 Per stuk  4,50
vanaf 10 stuks 4,05

113691 Per stuk  4,50
vanaf 10 stuks 4,05

100180 Per stuk  6,95
vanaf 10 stuks 6,25

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking verschillende 
mogelijkheden

Om dit mooie houten model te beschermen tegen weersinvloeden, 
raden we aan gebruik te maken van watervaste lijm (Ponal water-
vast) en het hout na te behandelen met houtolie of lak.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Om dit mooie houten model te beschermen tegen weersinvloeden, raden we aan gebruik te 
maken van watervaste lijm (Ponal watervast) en het hout na te behandelen met houtolie of lak.

n o a c f k p q r n o a c f k l p q r
11+ 12+2-4 8-10

Theelichthouder
Met deze theelichthouder voor o.a. het warm 
houden van thee of pannen. Excl. waxinelichtje.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, 
boren, zagen, schuren en lijmen.
Afmeting: ca. 150 x 150 x 80 mm

Houten stormlantaarn
Decoratief werkstuk van massief grenen, acrylglas en 
aluminium. Snellere bouwtijd door stompe lijmverbin-
dingen.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, 
boren, buigen, lijmen en monteren.
Afmeting (zonder draagbeugel): ca. 150 x 150 x 300 mm

112534 Per stuk  3,50
vanaf 10 stuks 3,15

112961 Per stuk  13,50
vanaf 10 stuks 12,15

n o a b c k p q
12+ 3-4

Thermowip
Interessant model met veel leermomenten, ook geschikt 
bij natuurkunde. 
Het waxinelichtje verwarmt een bimetalen veer. De veer 
zet uit en de aan een lasdraad bevestigde houten bol 
zwenkt naar de andere kant van de wip. De wip kiept, 
de spiraalveer komt buiten de vlam en koelt af. De hou-
ten bol zwenkt weer terug en de wip staat weer in de 
uitgangspositie. Incl. waxinelichtje. Voorkomende werk-
zaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren/vijlen, 
buigen, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 200 x 100 x 90 mm
104689 Per stuk  4,25

vanaf 10 stuks 3,83

opitec.com

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

�incl. waxinelichtje

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

�incl. waxinelichtje

Inhoud bouwpakket
Inhoud bouwpakket



23Alle prijzen inclusief BTW

n o c h k p q r
9+ 8-10

Kerstster “Cosmos”
Kerstster met een eenvoudige stroomschakeling (batterij) 
van massief hout en triplex. Inclusief LED verlichting, 
bouw zonder solderen mogelijk. Levering zonder 
2x batterijen 1,5 V (AA). 
Voorkomende werkzaamheden: zagen, vijlen en lijmen 
Afmeting: ca. 290 x 290 x 60 mm
109690 Per stuk  4,50

vanaf 10 stuks 4,05

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

ca. 290 mm ca. 300 mm ca. 380 mm

131502 Per stuk  13,95
vanaf 10 stuks 12,55

131497 Per stuk  16,50
vanaf 10 stuks 14,85

n o k n o k
9+ 9+2-3 2-3

Easy-Line kerstster “Orion”
De houten ster Orion, om zelf te maken en  glinsterend te 
versieren voor de kersttijd. In het bouwpakket zitten gepre-
fabriceerde houten delen, een elektroset, een speciale lamp, 
houtlijm en een 1:1 sjabloon. Incl. lijm en schuurpapier.
Voorkomende werkzaamheden: lijmen. Afmeting: ca. 300 x 
100 x 300 mm
houtlijm: EUH208.45

Easy-Line kerstster “Sirius”
De houten ster Sirius, om zelf te maken en  glinsterend te 
versieren voor de kersttijd. In het bouwpakket zitten gepre-
fabriceerde houten delen, een elektroset, een speciale lamp, 
houtlijm en een 1:1 sjabloon. Incl. lijm en schuurpapier. 
Voorkomende werkzaamheden: lijmen.
Afmeting: ca. 380 x 110 x 380 mm
houtlijm: EUH208.45

Inhoud bouwpakket Inhoud bouwpakket

�incl. lijm

�incl. schuurpapier

�incl. lijm

�incl. schuurpapier

De Western locomotief
Gemakkelijk en snel te bouwen. Door het uitgebreide assortiment zijn er een aantal mogelijkheden
Afmeting: ca. 180 x 70 x 105 mm

Afmeting: ca. 105 x 70 x 60 mm

Afmeting: ca. 120 x 70 x 70 mm

Afmeting: ca. 165 x 70 x 65 mm

Afmeting: ca. 160 x 70 x 80 mm

n o a c k l p q r
10+ 2-4

101812 Tender, per stuk  3,25
vanaf 10 stuks 2,93

101821 Tankwagon, per stuk  3,25
vanaf 10 stuks 2,93

101832 Kiepwagon, per stuk  3,25
vanaf 10 stuks 2,93

101843 Goederenwagon, per stuk  2,85
vanaf 10 stuks 2,56

101809 Loc, per stuk  2,75
vanaf 10 stuks 2,48

101812 101821 101843 101832101809

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30 

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

n o a b c k l p q r
11+ 7-8

Rookmannetje
Bouwpakket voor het originele rookmannetje uit het Ertsgebergte. Dit omvangrijke 
pakket bevat alle, grotendeels voorbereide, lichaamsdelen. De voor het functioneren 
zo belangrijke romp is reeds door OPITEC uitgehold. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren en lijmen 
Afmeting: ca. 90 x 70 x 150 mm
100205 Per stuk  2,95

vanaf 10 stuks 2,66

Inhoud bouwpakket

�Massief beukenhout

De Western treinset
Decoratieve Western treinset met draaiende wielen. Zeer 
eenvoudig en snel te bouwen. Het uitgebreide pakket 
aan materialen laten extra ontwerpmogelijkheden toe.
Inhoud: locomotief, tender, tankwagon, kiepwagon en 
goederenwagon. Voorkomende werkzaamheden: afteke-
nen, zagen, boren, lijmen en monteren.
Afmeting totale lengte: ca. 760 x 80 x 100 mm, per stuk
101890  14,95

n o a c h k l p q r
10+ 12-14

EUH208.45: Bevat GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een 

allergische reactie veroorzaken.
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vanaf 0,25

vanaf 1,25

Knutselset - vilten kerstboom
Inhoud: sneeuwvlokken/takjes in ver-
schillende groottes voor montage op 
een houten stok, afmeting: ca. 125 x 
210 mm, licht-/donkergroen, per set

Knutselset - vilten kerstboom
Inhoud: sneeuwvlokken/takjes in verschil-
lende groottes voor montage op een hou-
ten stok, afmeting: ca. 125 x 210 mm, 
per stuk

953004  4,50

952994  4,50

Knutselpakket

Knutselpakket

ca. 210 cm

ca. 210 cm

952879  1,50

310336  27,50310749 25,00

952282  2,50

Vilten kaboutermuts
Om op een fles te zetten, afmeting: 
ca. 60 x 160 mm, rood/wit, per stuk

OPITEC tempex bollen - voordeelset
Inhoud:
20x tempex bol ø 30 mm
20x tempex bol ø 40 mm
20x tempex bol ø 50 mm
20x tempex bol ø 60 mm
20x tempex bol ø 80 mm
wit, 100 stuks

Vilten tas ’Huis’
Om te vullen, afmeting: ca. 130 x 100 x 
150 mm, binnenmaat ca. 100 x 90 x 
75 mm, rood/grijs, per stuk

OPITEC tempex sterren - 
voordeelset
Inhoud:
10x tempex sterren ø 100 mm
10x tempex sterren ø 150 mm
wit, 20 stuks

20-delig 100 stuks

Nu in set 
voor maar

25,00
Nu in set 

voor maar

27,50

616731 ca. ø 100 mm  1,25
507607 ca. ø 150 mm  1,70

Tempex ’Ster’
Per stuk

510299 ca. ø 30 mm  0,25
547075 ca. ø 40 mm  0,30
547086 ca. ø 50 mm  0,35
510303 ca. ø 60 mm  0,40
547097 ca. ø 70 mm  0,45
547566 ca. ø 80 mm  0,50
547101 ca. ø 100 mm  0,60
510314 ca. ø 120 mm  0,80

Tempex bol
Per stuk

Tempex vormen

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voortgezet onderwijs

Vilt voor Kerst



25Alle prijzen inclusief BTW

620547  9,95 620536  14,95

Duits boek: Der ultimative 
Nadelfilzkurs
für Einsteiger
TOPP Uitgeverij
Hardcover, 128 pagina’s, met handleiding, 
afmeting: ca. 210 x 280 mm, per stuk

Duits boek: Natur Zauber 
Weihnacht
Pia Pedevilla - TOPP Uitgeverij
Hardcover, 80 pagina’s, met handleidin-
gen, voorbeelden en hangers van 1 - 24, 
afmeting: ca. 220 x 235 mm, per stuk

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

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

elk 50 g Natuurwit
528685

Oranje
528618

Roze
537709

Roze/magenta
547968

Lila
585399

Licht turkoois
585414

Lichtblauw
585403

Donkergroen
528674

Tabak
585447

Grijs
528711

Grasgroen
528663

Geel
528652

Huidskleur
537710

Oranjerood
528629

Donkerrood
528630

Donker lila
537695

Donkerblauw
528607

Okerbruin
585425

Zwart
528641

Sprookjeswol van scheerwol - 
kamband
Geschikt voor nat- en droogvilten, pak 50 gram
Per kleur elk  2,95 100g=

5,90

elk 2,95

4 stuks100 g

615573  3,75 1kg=
37,50 537732  1,45 1St.=

0,36

Pailletten
Afmeting: ca. ø 6 mm, kleurrijk 
gesorteerd, 100 g

Houten hanger “Hart”
Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 58 x 75 mm, pak 4 stuks

1000 stuks

548861  2,05 100g=
4,10 806455  3,90 1qm=

123,81 504582  3,90

Spelden
Afmeting: ca. 13 mm, zilverkleurig, 
50 gram = ca. 1000 stuks

Schuimrubber plaat
Afmeting: ca. 21 x 15 x 2 cm, 
wit, per stuk

Viltnaalden set
Inhoud: 1 houder van hout met viltnaalden
reserve naalden art.nr. 522964/ 522849/ 
522676

Viltnaaldhouder
Kunststof houder met 7 naalden om een-
voudig en sneller te vilten, ook geschikt 
voor kinderen vanwege een beveiligings-
ring. De naalden zijn verwisselbaar, geschikt 
voor viltnaalden in S/M/L, per stuk
549959  11,35

Viltnaalden
Passend voor viltnaaldhouder (art.nr. 
549959), afmeting: ca. 78 mm, 
set 7 stuks
517783  6,15 1St.=

0,88

Niet afgebeeld

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
620536  - Duits boek: Natur Zauber Weihnacht
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Dagbesteding

Per stuk

10 stuks

Houten “Ster”
Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 165 x 165 x 3 mm, met 
ophang gat: ca. ø 4 mm, per stuk
592033  0,85

561634  8,00 1St.=
0,80

Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 165 x 165 x 3 mm, gat: ca. 4 
mm, pak 10 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Per stuk

10 stuks

Houten theelichthouder ’Ster’
Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 165 x 165 x 19 mm, voor 
theelichtjes tot ø 40 mm, per stuk
592044  1,85

561656  10,95 1St.=
1,09

Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 165 x 165 x 19 mm, voor 
theelichtjes tot ø 40 mm, pak 10 stuks

Servetten set ’Christmas time’
10 motieven, vrijblijvend gesorteerd, afmeting: ca. 330 x 330 mm, 20 stuks

Paper-Art Paard
Om neer te zetten, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 230 x 45 x 240 mm, 
per stuk

Waxinelichtjes in metalen 
behuizing
Wit

620824  4,50

510965  4,05
439208 10 stuks  1,55 1St.=

0,15

418311 100 stuks  8,25 1St.=
0,08

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

559576  2,05 1St.=
1,02

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

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

Servettenlijm Art Potch
Voor ondergronden zoals terracotta, hout, 
houtvezel artikelen, papier, glas, kera-
miek, kunststof, steen, aluminium, 
bespannen ramen en doeken. Op water-
basis, weerbestendig en watervast, 
per stuk
EUH208.31

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

2 stuks

10 stuks

100 stuks

500-delig

615621  9,95613892  6,50

607523 ca. ø 115 mm 1,95 1,75
607512 ca. ø 150 mm 2,95 2,65

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

Tempex kegel
Per stuk

Strooidelen ’Sneeuwvlokken’
Met glitter, verschillende vormen, kleurig 
gesorteerd, afmeting: ca. ø 25/30 mm, 
500 stuks

Vilten stansdelen ’Kerst’
Zelfklevend, verschillende kleuren en vor-
men, afmeting: ca. 15 - 70 mm, 112 stuks

Paper Art bol
Om op te hangen, zonder decoratie, wit, 
per stuk

112-delig
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

6-delig

elk 25ml

6-delig

100 g

52 g

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30 

Marabu do it sprayverf kunt u terugvinden op pag. 13
580159  5,50 1kg=

55,00

487844 16,50 14,85 100ml=
9,90 438452 16,50 14,85 100ml=

9,90

614599  2,95 100g=
5,67

Pailletten mix
Afmeting: ca. 6 - 25 mm, bont gesorteerd, 
100 g

PicTixx pluster & liner pen
6 kleuren elk 25 ml in wit, zonnegeel, 
robijnrood, donkerblauw, meigroen en 
zwart. Na het opbrengen en drogen met 
een strijkijzer of bakken in de oven zet het 
op, bijv. op papier, hout, keramiek, katoen 
en gecombineerd textiel, set 6 stuks

PicTixx glitterpennen
6 kleuren elk 25 ml in geel, fuchsia, rood, 
blauw, groen en zwart. Geschikt voor hout, 
karton, canvas, textiel en meer
EUH208.31

Pailletten/lovertjes ’Sterren’
Van elke kleur 13 g, afmeting: ca. 10 x 
10 mm, irisierend/rood/goudkleur/zil-
verkleur, 52 g

Marabu Glitter-Liner
Geschikt voor ondergronden als hout, papier, karton, keramiek, glas en textiel (met max. 
20% synthetische vezels). Droogtijd ca. 6-12 uur, textiel met strijkijzer fixeren, daarna bin-
nenste buiten wasbaar tot 40°C. Per stuk, 25 ml.

Wit
502708

Goud
502937

Lavendel
502568

Kiwi
502638

Zilver
502915

Robijn
502605

2-delig

Kunststof bol
Glashelder, 2-delig
459991 ca. ø 30 mm 0,55 0,50

490076 ca. ø 140 mm 2,75 2,70

490032 ca. ø 70 mm 1,00 0,95

490010 ca. ø 50 mm 0,80 0,75

616063 ca. ø 180 mm 4,95 4,90

490054 ca. ø 100 mm 1,60 1,55

616052 ca. ø 40 mm 0,70 0,65

490087 ca. ø 160 mm 3,50 3,45

490043 ca. ø 80 mm 1,10 1,05

490021 ca. ø 60 mm 0,90 0,85

490065 ca. ø 120 mm 1,95 1,90

441242 ca. 80 x 80 mm 1,30 1,15
619005 ca. 140 x 140 mm 1,65 1,30

Kunststof ster
Glashelder, met 5 punten, 2-delig

2-delig

426112 ca. 55 mm 0,80 0,70

490135 1,60 1,45

425183 ca. 70 mm 1,00 0,90

Kunststof klok
Met klepel, glashelder, per stuk

Kunststof dennenboompje
Glashelder, afmeting: ca. 100 mm, 2-delig

2-delig

25 ml Per kleur 3,35 3,00 100ml=
12,00

567663  3,65 100ml=
11,77

Sieradenlijm
Lijm voor sieraadsteentjes en voor het 
bevestigen van kettingen en veters in slui-
tingen, 31 ml, per stuk
gevaar H225 H319 H336

H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid 
veroorzaken. EUH208.31: Bevat 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een 
allergische reactie veroorzaken. EUH208.31: Bevat 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON 
(3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.



T005_nl_nl28   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

620802  7,75

Siliconen vorm ’Ster’
1 vorm ca. 105 x 190 mm, 12 motieven, 
grootte ca. ø 25 - 40 mm, ca. 20 mm 
hoog, benodigd materiaal: ca. 160 g giet-
zeep, blauwe vorm, per stuk

Zeepgietvorm - stal, komeet, 
kerstboom en kerstbal
1 vorm, 4 motieven, grootte ca. 55 - 75 mm, 
ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 
220 g gietzeep, per stuk
808321  7,95

808310  7,95

Zeepgietvorm ’Sterren’
1 vorm, 4 motieven, groottes: ca. 30 - 55 
mm, ca. 30 mm hoog, benodigd materi-
aal: ca. 95 g gietzeep, per stuk

De handleiding voor de kerstzeep kunt u terugvinden 
op www.opitec.nl/zeep-geschenk

300 g

1000 g
486570 19,00 17,00

Smeltkroes
Aluminium pan met dubbele bodem, om 
met water te vullen, geschikt voor gas- en 
elektrische kookplaat. Ideaal voor het 
smelten van gietzeep, was en chocolade.
Inhoud: 1 liter, per stuk

17,00
19,00

* H302: Schadelijk bij inslikken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische 
huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de 
luchtwegen veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H411: Giftig voor in 
het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen. EUH208.22: Bevat 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.23: 
Bevat 2-HYDROXYBENZOESÄURE-HEXYLESTER; ACETIC ACID, ANHYDRIDE, REACTION PRODUCTS WITH 1,5,10-TRIMETHYL-1,5,9-
CYCLODODECATRIENE; ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; 1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,3-CYCLOHEXADIEN-1-YL)-2-BUTEN-
1-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.2: Bevat (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 
2-METHYL-3-(4-ISOPROPYLPHENYL)-PROPANAL; BETA-PINEN; 3,7-DIMETHYL-6-OCTENAL. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
EUH208.39: Bevat CUMARIN. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.42: Bevat EUCALYPTOL; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; 
(E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; CUMARIN. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.51: Bevat PIPERONAL; 
CUMARIN; 2-METHOXY-4-(2-PROPENYL)-PHENOL; ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; 
(E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD; ALPHA-HEXYLZIMTALDEHYD. Kan een 
allergische reactie veroorzaken.

Oceaan blauw
466118

Chocolade bruin
466141

Aubergine
466093

Olijfgroen
466129

Abrikoos
466082

Steengrijs
466163

Lavendel
466107

Ivoor
466152

Mokka
466130

Zeepverf opaak
De zeepverf mixen met de gesmolten 
zeep. De verf bevat geen schadelijke 
stoffen, is dermatologisch getest en 
milieuvriendelijk. 10 ml.
Per kleur  2,65 100ml=

26,50

Sapolina zeepverf
Door het vermengen van de speciale metalen pigmenten 
doet het stuk zeep aan als een waardevol edelmetaal.
Het metallic effect is afhankelijk van de hoeveelheid pig-
ment.
Toevoegen: 2-5 %
20 ml
446815 Goud  3,80 100ml=

19,00

492425 Parelmoer  3,80 100ml=
19,00

446804 Zilver  3,80 100ml=
19,00

Zeepgeurolie
Van plantaardige grondstoffen, 10 ml, per stuk
waarschuwing H317 H412 EUH208.39

497230 Vanille  3,10 100ml=
31,00

497241 Groene appel  3,10 100ml=
31,00

497252 Sinaasappel  3,10 100ml=
31,00

497171 Rozen  3,10 100ml=
31,00

481178 Lavendel  3,10 100ml=
31,00

492388 Winterdroom  3,10 100ml=
31,00

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

4 motieven

4 motieven

12 motieven

Gietzeep
Hoogwaardige zeep van pure plantaardige stoffen, bevat glycerine, 
hypo-allergeen en dermatologisch getest, 300 g, per stuk
498971 Transparant 5,10 4,85 1kg=

16,17

498982 Transparant 15,25 14,50 1kg=
14,50

498993 Wit 15,25 14,50 1kg=
14,50

498960 Wit 5,10 4,85 1kg=
16,17

1000 g, per stuk

Dagbesteding
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620765  10,50 620754  10,50

Gietvorm ’Kerst’
1 vorm, 4 motieven, grootte ca. 60 - 80 mm, 
ca. 10 - 15 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 100 g creatief beton, per stuk

Gietvorm ’Sneeuwvlok’
1 vorm, 5 motieven, grootte ca. 100 - 35 mm, 
ca. 5 - 8 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 
200 g creatief beton, per stuk

4 motieven
5 motieven

De handleiding voor de ster-hanger kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/hanger-beton

Sieraad beton
Dit fijne sieraad beton is extra fijn en daar-
om ideaal voor het gieten van fijne textuur 
en dunwandige betonnen onderdelen zoals 
borden, broches, hangers etc. 
Mengverhouding: 1 deel water en 4 delen 
betonpoeder, 500 g, per stuk
gevaar H315 H318 H335
608792 500 g  5,50 1kg=

11,00

619692 1500 g  11,00 1kg=
7,33

608806 3000 g  20,95 1kg=
6,98

480666  4,50 1L=
45,00

580241  5,50 1m=
5,50 elk  1,95 1m=

0,97

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

Decoratie koord
Afmeting: ca. ø 2 mm x 100 m, 
per stuk

Decoratie band
Met weefkant, afmeting: ca. 2 m x 10 mm, 
per stuk

100 ml

100 m

1 deel 
water

10 delen 
beton

Gunstig 
geprijsd! 

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

Creatief beton
Creatief beton is een hoogwaardig en makke-
lijk te verwerken beton-gietmateriaal. U kunt 
probleemloos leuke accessoires maken zoals 
schalen en vazen. Als gietvormen kunt u 
kunststof vormen en siliconen vormen 
gebruiken. Maar ook vormen van papier-
maché en nog veel meer. Per stuk.
Mengverhouding water : creatief beton 
= 1 : 10
gevaar H315 H318 H335

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

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

H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

2 motieven 3 motieven

613043  10,50613010  7,50

Gietvorm ’Ster’
1 vorm, 3 motieven, grootte: ca. 80 x 80 x 25 mm, 
ca. 100 x 100 x 25 mm, ca. 200 x 200 x 30 mm, 
benodigd materiaal: ca. 1600 g creatief beton, 
per stuk

Gietvorm ’Ster’
1 vorm, 2 motieven, grootte: ca. 90 x 90 x 30 mm, ca. 
100 x 100 x 30 mm, benodigd materiaal: ca. 650 g crea-
tief beton, per stuk

Gietvorm ’Sterrenblok’
1 vorm, grootte ca. 170 x 170 mm, ca. 35 mm hoog, 
benodigd materiaal: ca. 800 g creatief beton, per stuk

1 vorm, grootte ca. 240 x 240 mm, ca. 35 mm hoog, 
benodigd materiaal: ca. 1200 g creatief beton, per stuk

1 vorm, grootte ca. 310 x 310 mm, ca. 35 mm hoog, 
benodigd materiaal: ca. 2300 g creatief beton, per stuk

617508  9,50

617519  10,50

617520  11,50

De handleiding voor de betonnen 
sterren kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/sterren-beton

Zilvergrijs
809246

Naturel
809187
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CLP
Het Globally Harmonised System (GHS) in de EU
Conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) over de indeling, etikettering en verpakking 
van stoffen en mengsels, vindt u hier de gedetailleerde uitleg van de in de catalogus vermelde 
etiketteringselementen:

De signaalwoorden:
Dit zijn tekens die de ernst van het gevaar aanduiden en ondersteunen de pictogrammen. Een 
onderscheid wordt gemaakt tussen: waarschuwing en gevaar.

Gevarenaanduidingen:
De gevaren- en veiligheidsaanduidingen zijn met 3 cijfers gecodeerd. 
De letter H (Engels: Hazard; gevaar; H-zin) verwijst naar een gevarenaanduiding. Het eerste cij-
fer geeft een groepering aan, dit is afhankelijk van de aard van het gevaar of type van de te 
nemen veiligheidsmaatregel.

De H-zinnen ( Hazard Statements ) hebben de volgende codering:
H2** - materiële gevaren
H3** - gezondheidsgevaren
H4** - milieugevaren

EUH-zinnen:
Daarbij gaat het om de aanvullende gevareninformatie, de specifieke R-zinnen uit de richtlijn 
67/548/EWG en om aanvullende etiketteringselementen, die overeenstemmen met de speci-
fieke etiketteringsvoorschriften op grond van de richtlijn 1999/45/EG.
Deze aanvullende informatie heeft de codering “EUHxx”.

Pictogrammen:
Een gevarenpictogram is een afbeelding op een etiket met een waarschuwingssymbool en 
bepaalde kleuren, om u over de risico’s te informeren die,  een bepaalde stof of mengsel, de 
gezondheid of het milieu kan schaden.

Dagbesteding

113521  11,20

115291  7,75116286  15,90
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Easy-Line kerststal
Deze kerststal heeft een plug-in systeem en is zeer geschikt voor kinderen vanaf 11 jaar. 
Geleverd zonder waxinelichtjes. Vereiste werkzaamheden: lijmen en beschilderen. 
Afmeting: ca. 250 x 250 x 260 mm, 41-delig

Easy-Line kerststal
Laser gesneden houten onderdelen, pasklaar, nabewerken niet nodig, 
Afmeting: ca. 200 x 110 x 140 mm, 13 onderdelen

Easy-Line kerststal met solar-verlichting
Laser gesneden houten onderdelen, pasklaar, nabewerken niet nodig, verlichting met LiFePO4-accu. 
LED wordt door een schemersensor gestuurd.
Afmeting: ca. 200 x 110 x 140 mm, ca. 20 onderdelen
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Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!

Het zonnepaneel kan losgekoppeld worden 
om optimaal op te laden in de zon!

n o h k
9+ 1-2

Easy-Line “Kerstboom”
Serie: eenvoudig, met handleiding, geleverd zonder lichtsnoer, 
afmeting : 225 x 85 x 350 mm, 20 delig,
113554  8,00

Inhoud bouwpakket

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket Inhoud bouwpakket

Easy Line houten bouwpakketten voor de Kerst!
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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, telefoonnummer 0031-
725094771, mailadres info.nl@opitec.com, KvK-nummer 02062088, BTW-identificatienummers 
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 herroeping-
recht;
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 producten 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 ongewijzigde 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 voorwaar-
den 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 redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeen-
komst 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 overeenkomstige 
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 overeen-
komst 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 herroeping-
recht 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 130,- euro zijn de 
verzendkosten 4,50- 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, uiter-
lijk 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 beperkin-
gen, 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 verplichtin-
gen, 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 aanverwante 
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 
vervreemden 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 eigendomsvoorbehoud 
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 verzekeren 
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 consumentkoper 
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 be-
houden. 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 hieromtrent 
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 
garantie 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 produc-
ten 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.



Afdekkapjes
PE-afdekkapjes, grijs, diameter 20/8 mm, past op onze 
kogellagers (809800 + 809811). 20 stuks

Houten afdekkapjes, onbehandeld, diameter 20/8 mm, 
passend voor de kogellagers (809800 + 809811). 20 
stuks

OPITEC acryl spinner
Om te ontspannen en plezier te hebben!
De precisie kogellagers maken het mogelijk met een vin-
gerbeweging de spinner te laten ronddraaien. Ontwerp je 
spinner volgens het voorbeeld of naar eigen idee.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, 
schuren/polijsten en lijmen. Afmeting: ca. 70 x 70 x 8 mm

Kogellager - open
Passend voor 8 mm assen. 
Type 608
Buitendiameter 22 mm, 
breedte 7 mm, gewicht ca. 
11 g, per stuk

OPITEC houten spinner
met 3 kogellagers als gewicht
Met een vingerbeweging op een eenvoudige manier ontspannen.
Volgens een voorbeeld of naar eigen idee een spinner bouwen. Het 
bouwpakket bevat alle benodigde onderdelen en een handleiding 
en verschillende sjablonen als voorbeeld. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren, 
schilderen en lijmen. Afmeting: ca. 80 x 80 x 8 mm

Forstnerboor Profiline
Profiline boren zijn ideaal voor splintervrij boren en zijn 
gemaakt van hoogwaardig carbon gereedschapsstaal 
(C60), DIN 7483G. Precisie-as 10 mm, geschikt voor zach-
te en harde houtsoorten, afmeting: ca. ø 22 mm, per stuk

OPITEC houten spinner
Om te ontspannen en plezier te hebben!
Tevens voor het trainen van de vinger acrobatiek, motorische vaar-
digheden en behendigheid. De precisie kogellagers maken het 
mogelijk met een vingerbeweging de spinner te laten ronddraaien. 
Ontwerp je spinner volgens het voorbeeld of naar eigen idee.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren, 
beschilderen en lijmen. Afmeting: ca. 70 x 70 x 8 mm
Wordt geleverd met houten afdekkapjes!

809866  3,50

118369  3,75 1St.=
0,19

118325 Per stuk  3,50
vanaf 10 stuks 3,15

809800 Per stuk  1,85
809811 10 stuks  16,50 1St.=

1,65

118484 Per stuk  4,50
vanaf 10 stuks 4,05

316457  7,35

118314 Per stuk  3,50
vanaf 10 stuks 3,15

n o a c h k p q r n o a c h k p q r n o a c k p q r
12+ 12+ 13+3-4 3-4 3-4

elk 20 stuksPer stuk

10 stuks

�1 verpakking 
verschillende 
mogelijkheden

�1 verpakking 
verschillende 
mogelijkheden

�1 verpakking 
verschillende 
mogelijkheden

OPITEC SPINNER, EENVOUDIG ZELF MAKEN!
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