
7,95 
Gunstig geprijsd! 
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Knutselpakket
Afmeting: ca. 420 x 300 x 680 mm, naturel, 4-delig     952503
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Pagina 60
Leuke cadeaus zelf naaien

Beste klant,

 De Kerst staat voor de deur. Dan is het weer tijd 
om het huis sfeervol te decoreren. 

Om de cadeaustress te vermijden, knutselen 
wij nu al! Lieve boodschappen en hartverwar-

mende cadeaus zijn de mooiste manieren om je 
waardering te laten blijken “Ik denk aan je!”.

Vele inspirerende ideeën kunt u terugvinden in 
onze nieuwe Kerst brochure.

Veel plezier gewenst.

INHOUD

Adventskalender knutselen

Knutseltrend 2017
Ster van papieren zakjes

Voor elke dag een beetje vreugde

Kerst decoraties
Stempelen in zachte klei

Kaarslicht nodigt uit om te dromen
Kaarsen gieten

Het OPITEC-Team

Papier in leeroptiek

Texipap

Brother naaimachine 

RL417 
 621174
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Krijtmarker en schoolbordstof

Kerst accessoires van vilt

Zelfmaken en cadeau geven

Chalky krijtmarker set, 5 stuks, 17,50 14,00 € (1St.=2,80 €)    619027

Pagina 46
Houten ’Vogel’
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953303  9,95

952385  4,95

949069 4,25 3,40

952547  2,95 1St.=
0,25

501584 2,95 2,35

952639  2,95

953244  2,95

619315  1,50 1St.=
0,38

953314  3,95
953532 Wit/naturel  2,95
953543 Rood  2,75

952950  7,50

Krans van takjes
Afmeting: ca. ø 260 x 60 mm, 
grijs/glitter-gewit, per stuk

Houten decoratie ’Noël’
Om neer te zetten, met kerstklokje, 
afmeting: ca. 240 x 25 x 130 mm, 
naturel/wit/grijs/rood, per stuk

Houten vogel
Om neer te zetten, beschilderd en 
gedecoreerd, afmeting: ca. 110 x 40 x 
220 mm, per stuk

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

Kunstbloem ’Amaryllis’
Een stengel met 3 bloemen, afmeting: 
ca. 55 - 60 cm lang, rood, per stuk

Houten hangers - Ster, Kerstboom 
en Engel
3 verschillende motieven, met motief 
uitsparing, afmeting: ca. 75 - 140 mm, 
ca. 2 mm dik, naturel, 3 stuks

Houten natuurmix
Met o.a. dennenappels, vrijblijvend gesor-
teerd, zakje: ca. 120 x 140 mm, naturel/
groen gewit, per stuk

Houten kaarsenhouders
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 35 mm, binnenkant 
ø 21 mm, ca. 28 mm hoog, 4 stuks

Gebonden takjes
5-6 takjes, afmeting: ca. 75 cm lang, 
grijs/gewit, per stuk

Kunsttak met besjes
Afmeting: ca. 670 mm lang, per stuk

Houten onderzetter - Ornament
Enkelzijdig met motief, afmeting: ca. 
ø 290 mm, ca. 3 mm dik, naturel/zilver-
kleur, per stuk

4 stuks
12 stuks

3-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

3,40

2,35

4,25

2,95

Materiaal voor kaarsen gieten 
vindt op pag. 64/65.

Passende metalen kaarsenhouders N° 580263 voor de 
houten kaarsenhouder kunt u terugvinden op pag. 36.

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!
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4 stuks

19-delig

16-delig

20 m 2 m 2 melk 100 m

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

953288 ca. ø 260 x 80 mm  9,95
953277 ca. ø 360 x 100 mm  13,95

952628  2,75 1St.=
0,69

952581  4,95

580230 Wit/rood  5,50 1m=
5,50

809279  1,95 1m=
0,10 809523  2,50 1m=

1,25 809637 Rood/wit  1,75 1m=
0,88580241 Wit/zwart  5,50 1m=

5,50

Krans van takjes
Bruin/zilverkleur, per stuk

Houten hangers ’Ster’
Afmeting: ca. 100 x 100 mm, ca. 3 mm 
dik, rood, 4 stuks

Houten strooidelen ’Engel’
3 groottes, met motief uitsparing, afme-
ting: ca. 25/60/80 mm, ca. 10 mm dik, 
rood/donkerbruin, 19 stuks

Koord
Afmeting: ca. ø 2 mm x 100 m

Koord - Cordonnet
Afmeting: ca. ø 1 mm x 20 m, rood, 
per stuk

Band ’Rendier’
Afmeting: ca. 2 m x 40 mm, rood/wit, 
per stuk

Satijnband ’Sterren’
Met weefkant, afmeting: ca. 2 m x 
10 mm, rood/wit, per stuk

952167  3,95

952156  3,95

953196  2,95 1St.=
0,18

Houten hanger ’Kerstbomen 
met eland’
Met draad, afmeting: ca. 180 x 7 x 
240 mm, groen/bruin/naturel, per stuk

Houten hanger ’Huis met eland 
en belletjes’
Afmeting: ca. 115 x 20 x 300 mm, 
rood/groen/naturel, per stuk

Metalen belletjes
Afmeting: ca. ø 28 mm, groen/rood, 
16 stuks

Kerstkransen

Decoratief band
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953015  1,75 1St.=
0,07

308821  3,60 1kg=
36,00

572464 18,50 14,80
809590 Rood/goud  1,50 1m=

0,13

809257 Rood  1,95 1m=
0,97

209356 ca. 145 x 145 mm  1,45

572442 6,50 5,20

809604 Donkergroen/goud  1,50 1m=
0,13

809268 Olijfgroen  1,95 1m=
0,97

209367 ca. 190 x 190 mm  1,75

Vilten stickers - getallen 1 - 24
Zelfklevend, afmeting: ca. 35 - 40 mm, 
ca. 1 mm dik, grijs, 24 stuks

Uhu Arts & Crafts 
Glue
Zonder oplosmiddel.
Uitwasbare lijm in 
een praktische fles 
voor het eenvoudig 

en netjes lijmen van papier, karton, 
natuurlijke materialen, vilt, textiel, 
veren, kralen, hout etc. Met spatel voor 
het gelijkmatig verdelen van de lijm. 
100 g, per stuk

Houten doosjes met klapdeksel
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
6 x 6 x 5,5 cm, ca. 3 mm dik, set 24 stuks

Krullint
Enkelzijdig met sterren, 
afmeting: ca. 12 m x 10 mm, per stuk

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

Draadster
Wit gecoat, ca. 3,5 mm dik, 
per stuk

Houten hanger ’Gewei’
Met elk 4 haken van ca. 3 cm lang, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 20 x 12,5 cm, ca. 1 cm dik, 2-delig

5,20
6,50

2-delig

elk 2 m

24-delig

elk 6 stuks

24 stuks elk 12 m

100 g

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Zonder oplosmiddel

14,80 
18,50

Gunstig geprijsd! 

Adventskalender

530084 Vierkant 1,75 1,40 1St.=
0,23

530039 Cirkel 1,75 1,40 1St.=
0,23

Houten hangers
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 50 x 2 x 50 mm, 6 stuks

952433  4,95

Adventskalender - Kerstbomen op houten lat 1 - 24
Om neer te zetten, met houten ster voor de dagaanduiding, afmeting: ca. 600 x 45 x 25 mm, 
2-delig

2-delig
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

953509  19,95

952259  4,95

953037 Crème/goud  1,50 1St.=
0,38

947137 5,75 4,60 1St.=
0,19

953048 Rood/wit  1,50 1St.=
0,38

Metalen kaarsenhouder
Om op te hangen, met houders voor 
4 theelichtjes ca. ø 20 mm, zonder
 decoratie, afmeting: ca. ø 390 x 420 mm, 
wit/vintage, per stuk

Metalen hanger 
’Klokjes’
Met dik koord, 4 klokjes, 
afmeting elk klokje: ca. 
ø 65 x 55 mm, ca. 50 cm 
lang, wit/grijs, per stuk

Vilten hangers - getallen 1 - 4
Afmeting: ca. ø 50 mm, ca. 3 mm dik, 
4 stuks

Houten hangers ’Adventsgetallen’
Om op te hangen, getallen 1-24, met 
motief uitsparing hart, afmeting: ca. 35 x 
50 mm, ca. 3 mm dik, naturel, 24 stuks

Jutezak
Onbedrukt, reeds genaaid, zonder decoratie, per stuk

Jutezakken
Naturel, zonder decoratie, afmetingen: ca.7 x 10 cm, 
24 stuks

Katoenen zakjes, set
Met trekkoord, afmeting: ca. 10 x 15 cm, natuurwit, 
24 stuks

514356 Natuur, ca. 170 x 250 mm  1,45

520353 15,45 12,35 1St.=
0,51 454326 15,00 12,00 1St.=

0,50520375 Rood, ca. 170 x 250 mm  2,05
531510 Natuur, ca. 250 x 350 mm  1,90

12,35
15,45

24 stuks

24 stuks

24-delig

elk 4-delig

12,00 
15,00 

Gunstig geprijsd! 
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953026  1,75 1St.=
0,07 594297 7,50 6,00 1m=

1,50 949221 4,25 3,40

490836  4,65 1St.=
0,47

620824  4,50

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

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

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

450621 ca. ø 60 mm 0,75 0,60

581317 24,60 19,70

480884 ca. ø 130 mm 2,20 1,75
450366 ca. ø 100 mm 1,15 0,90
450403 ca. ø 80 mm 0,95 0,75Vilten stickers - getallen 1 - 24

Zelfklevend, afmeting: ca. 35 - 40 mm, 
ca. 1 mm dik, rood, 24 stuks

Schoolbordstof
Knippen, opplakken, beschrijven en 
uitwissen.
Zelfklevend, afmeting: ca. 4 m x 60 mm, 
zwart, per stuk

Houten hertje - met sterren
Om neer te zetten, beschilderd en 
gedecoreerd, afmeting: ca. 130 x 40 x 
220 mm, per stuk

Papieren tassen
125 g/m², met gedraaid papieren hengsel, 
naturel,  ca. 180 x 80 x 210 mm, 10 stuks

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

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

Paper-Art ’Bol’
Kunststof kern met papier coating, 
om op te hangen, naturel, zonder 
decoratie, per stuk

Knutselset ’Huis’
Van karton, om te vouwen, met 24 vakjes, afmeting huis: 
ca. 385 x 95 x 475 mm, vakje: ca. 55 x 90 x 80 mm, wit, 
per set

19,70

3,406,00

24,60

4,257,50

20 stuks

4 m

24-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Krijtverf kunt u terugvinden op pag. 20.
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* 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. EUH208.54: 
Bevat 2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ONE(2682-20-4), 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 
1,2-BENZISOTHIAZOLIN-
3-ON(2634-33-5). Kan een 
allergische reactie veroorzaken.

6,00
7,50

4 m

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

118440  2,95 594301 7,50 6,00 1m=
1,50

620983  9,95

615182 N°770  4,25 1qm=
11,81 417854 300 g  10,10 100g=

3,37

615193 N°771  4,25 1qm=
11,81 417843 180 g  7,20 100g=

4,80

487705 13,40 10,70

955947  5,00

Knutselkarton ’Locomotief’
Voorgestanste delen uit het vel drukken 
en in elkaar steken, stabiel E/E karton, 
afmeting: ca. 240 x 105 x 220 mm, 
14 onderdelen

Schoolbordstof
Knippen, beschrijven en weer wegvegen.
Zelfklevend, afmeting: ca. 4 m x 60 mm, 
rood, per stuk

Sjabloon ’Winterdorp’
Kunststof, afmeting: ca. 420 x 305 mm, 
per stuk

décopatch® papier
20 g/m², afmeting: ca. 300 x 400 mm, 
3 vel

décopatch® lijm
Lijmt papier en stof op alle oppervlakken.
Op waterbasis en droogt snel. Eenmaal 
gedroogd, vormt de lijm een transparante, 
glanzende, waterdichte en niet plakkerige 
laag.
EUH208.54

Paper-Art ’Huis’
Naturel, zonder decoratie, 24 vakjes ca. 
60 x 75 x 50 mm, afmeting: ca. 350 x 
370 x 90 mm, per stuk

Blanco beschilderbare platen
Platen met standaard aan de achterkant, ideaal 
om te versieren, te beschilderen, decoreren met 
mozaïekstenen, stiften of waterverf. Karton, wit 
gecoat, afmeting: ca. 170 x 190 mm, 
ca. 2 mm dik, 5 stuks

10,70
13,40

5 stuks

Structuurpasta kunt u  
terugvinden op pag. 70.

N°771

N°770

Knutselpakket
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Vilten sleutelhangers “Hart”
In drie kleuren, rood, grijs en beige, 
afmeting: ca. 70 x 65 x 4 mm, sleutelring 
ca. ø 21 mm, set 9 stuks

952927  6,95

952879  1,50

949128 3,50 2,80

952673  1,95

594437 Petrol 1,95 1,55 1St.=
0,26

952949  6,95

952282  2,50

594459 Rood 1,95 1,55 1St.=
0,26

538646  3,00 1St.=
0,33

594404 1,95 1,55 1St.=
0,26

952732  11,95

Vilten eland - op houten sokkel
Met LED-verlichting, warm licht, voor bin-
nen, excl. 3 V knoopcel batterij (CR2032) 
N° 208349, afmeting: ca. 110 x 150 mm, 
rood, per stuk

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

Vilten uilen op knijper
Verschillende kleuren, per 2 gesorteerd, 
afmeting: ca. 75 x 65 mm, 6 stuks

Vilten hangers - Ster, Hart, 
Kerstboom, Engel
Afmeting: ca. 70 x 70 mm, ca. 5 mm dik, 
wit met glitter/rood, 8 stuks

Vilten kerstboom - op houten 
sokkel
Met LED-verlichting, warm licht, voor 
binnen, excl. 3 V knoopcel batterij 
(CR2032) N° 208349, afmeting: ca. 80 x 
135 mm, groen, per stuk

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

Vilten strooidelen ’Sterren’
Verschillende vormen, met motief-uitsparing, 
afmeting: ca. 45 - 60 mm, 6 stuks

Vilten strooidelen ’IJskristallen’
Verschillende vormen, met motief-uitsparingen, 
afmeting: ca. ø 55 mm, grijs, 6 stuks

Vilten adventskalender
Om op te hangen, met 24 zakjes om te vullen, afmeting zakje: ca. 6 x 7,5 cm, 
totale afmeting: ca. 80 x 36,5 cm, kleurrijk, per stuk

Knutselset - vilten kerstboom
Inhoud: sneeuwvlokken/takjes in verschil-
lende groottes voor montage op een hou-
ten stok, afmeting: ca. 125 x 210 mm, 
licht-/donkergroen, per set
953004  4,50

Knutselpakket

8-delig

6-delig elk 6-delig

6-delig

9-delig

ca. 210 cm
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Kerst accessoires van vilt

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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613928 11,50 9,20 1St.=
0,01

543639  1,05 1St.=
0,02

576170  1,35

537012  5,25 1m=
0,03

502214  1,40

605613  9,25 1kg=
92,50

543628  1,70 1St.=
0,03

511826 ca. ø 200 x 30 mm  1,70
511837 ca. ø 300 x 40 mm  2,10
507076 ca. ø 200 x 50 mm  2,05
507087 ca. ø 250 x 50 mm  2,45
507098 ca. ø 300 x 50 mm  2,85

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

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

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

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

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

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

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

Strokrans
Gewikkeld, naturel, zonder decoratie, 
per stuk

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

9,20
11,50

1000 stuks

50 stuks

160 m

2-delig2-delig

50-delig

500-delig

Passende metalen kaarsenhouders 
N° 580263 voor de houten kaarsenhouder 
kunt u terugvinden op pag. 36.

100% polyester, niet wasbaar, 150 g/m², 
1,5 mm dik, per stuk

ca. 5 m x 450 mm, 1 rol  9,95 1qm=
4,52

ca. 200 x 300 mm, 10 stuks  3,35 1qm=
5,58

Rood Dennengroen
ca. 200 x 300 mm 512046 512127
ca. 5 m x 450 mm 512219 512297

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

350 mm 300 mm
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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 naturel 
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 knutselstro 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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620558 Kerst  2,00 1qm=
5,94

620569 Kersttakken  2,00 1qm=
5,94

Fotokarton met motief
300 g/m², dubbelzijdig en verschillend bedrukt, 
afmeting: ca. 49,5 x 68 cm, 1 vel

616982  6,50 616971  6,50

Siliconen stempels ’Steampunk 
Christmas’
8 enkele en transparante motieven, her-
bruikbaar en gemakkelijk met water te 
reinigen. Motiefgrootte: ca. 40 - 100 mm, 
8 motieven

Siliconen stempels 
’Kerstmis’
10 enkele en transparante motieven, her-
bruikbaar en gemakkelijk met water te 
reinigen. Motiefgrootte: ca. 20 - 125 mm, 
10 motieven

520445  6,00

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

elk  2,95

Dubbele kaarten - rechthoek
Inhoud verpakking:
5 dubbele kaarten, 220 g/m²
5 inlegvellen
5 enveloppen
Afmeting: ca. 105 x 150 mm, 15-delig

613663  4,95

3D Pop Up kaarten set
Kerstmis
De 3D Pop-Up kaarten zijn van goede 
kwaliteit geïllustreerde wenskaarten met 
glitter om zelf te maken. 
Inhoud: 
2 Kaarten met glitter in 2 designs, incl. 
2 enveloppen, stansvellen, lijmpads en 
Duitstalige handleiding, per set

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Kaarten knutselen

11,60
14,50

15-delig
100 stuks

3-delig

8-delig 10 stuks

300 g/m²

Rood
488437

Crème
488415

Wit
463570

952961  8,95

Vilten strooidelen ’Ster’
Verschillende groottes, gedeeltelijk met motief 
uitsparing, afmeting: ca. 25/45/65 mm, 
ca. 3 mm dik, rood, 100 stuks

JAVANA® kralenpen set
4 kleuren van elk 29 ml in de metal-
lic kleuren: rood, wit, zilver en goud.
Voor het maken van halve kralen op 
licht en donker textiel, papier, hout, 
metaal, glas, leer, kunststof etc., set 
4 stuks
waarschuwing H319 EUH208.8
608286 14,50 11,60 100ml=

10,00

4-delig

Stempelkussen kunt u 
terugvinden op pag. 62.

*H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH208.8: Bevat 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-
3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische 
reactie veroorzaken.

1|
2|
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

67-delig67-delig

500 g

190 g/m²

7-delig

5 vel

617265  2,75

620628  4,95 1qm=
1,59

949483 5,50 4,40 100g=
0,88

956046 Kerstmis, rood/wit  9,95
956057 Kerstmis, rood/goud  9,95

956426
Sterren naturel/rood, 

190 g/m²  9,50 1qm=
13,57

956437
Sterren rood/naturel, 

190 g/m²  9,50 1qm=
13,57

Houten bouwpakket ’Lantaarn’
Om nog in elkaar te steken en te beschilderen, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 120 x 
120 x 160 mm, 7-delig

Transparant papier ’Kerst’
115 g/m², zuurvrij, A4 formaat, 5 vel

Hout stukjes
Vrijblijvend gesorteerd, 
afmeting: ca. 120 mm lang, ca. 500 g

Papier knutselset ’Kerstmis’
Om te knutselen voor in de boom of voor het raam.
Inhoud: papier met motief, glitter papier, glanspapier, ca. 305 x 305 mm, glanspapier, ca. 100 x 100 mm, transparant papier, ca. 
150 x 150 mm, gekleurd papier, ca. 305 x 305 mm,  papierstroken in glitter en glansoptiek, dubbelzijdig plakband, ca. 5 m x 6 mm, 
kralen in rood/goud en in verschillende groottes, 1x koord in rood, ca. 2 m lang, incl. stap-voor-stap Duitstalige handleiding, 
67-delig

Katoenen stof
Bedrukte stof van 100% katoen, afmeting: 
ca. 1,40 m lang, ca. 50 cm breed, per stuk

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina  90
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Gunstig 
geprijsd! 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

490375 15,00 12,00

949173 2,95 2,35531884 3,75 3,00

614164  9,95

613560  3,95

615230  13,50

Puzzle Box
Met 24 kubusjes, om te vullen, wit, zon-
der decoratie, afmetingen: ca. 340 x 
340 x 60 mm, kubus elk 60 x 60 mm

Papierstroken set ’Kerstmis’
300 g/m², 6 verschillende motieven, 
afmeting: ca. 475 mm lang, in de breed-
tes: ca. 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 
30 mm, 90 stuks

Houten hanger ’Boom’
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 105 x 20 x 150 mm, per stuk

Stickers rond ’Getallen’
72 verschillende motieven, velgrootte: 
ca. 140 x 90 mm, motiefgrootte: ca.  
ø 40 mm, 72 stickers op 12 vel

Cadeaupapier ’Kerstmis’
80 g/m², enkelzijdig bedrukt, 12 verschil-
lende motieven, incl. 1 vel etiketstickers, 
afmeting: ca. 43 x 60 cm, 12 vel

Papier stickers ’Adventsgetallen’
Verschillende motieven, velgrootte: ca. 
150 x 150 mm, motiefgrootte: ca. 50 x 
50 mm, 27 stickers op 3 vel

2,35
2,95

3,00
3,75

12 vel

80 g/m²

72 Stickers

27 Stickers

90-delig

300 g/m²

12,00 
15,00 

Christmas in a box
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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

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

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

453995  2,65

808804  27,50

620204  2,95

620477  9,95

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

Papierblok ’Christmas’
Zuurvrij, 120 g/m², karton met 
motief, enkelzijdig bedrukt, 
gedeeltelijk met hotfoil zilver 
en goud, verschillende motieven, 
afmeting: ca. 305 x 305 mm, 
180 vel

Glanzende plaatjes ’Kerstmis’
Van papier, niet klevend, te gebruiken voor scrapbooking, brieven of als kerstboom 
versiering. Afmeting motieven: ca. 35 - 140 mm, 67 motieven op 6 vel

Duits boek: Weihnachtliche Box 
Botschaften
Susanne Wicke - TOPP Uitgeverij
Zeg het met een luciferdoosje! Of een 
cadeaubon, een ‘ik denk aan je’ of een 
uitnodiging voor een etentje - met de 
kleine luciferdoosjes en de vele ideeën 
uit dit boek kunt u leuke boodschappen 
voor vrienden maken.
Hardcover, 48 pagina’s, met handleiding 
en voorbeelden, afmeting: ca. 220 x  
170 mm, per stuk

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

6 vel

120 g/m²

180 vel

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

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
620477  - Duits boek: Weihnachtliche Box Botschaften

10 stuks
12 stuks

500 stuks
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956275 Ster: ca. ø 450 mm  4,95
956286 Ster: ca. ø 160 mm  4,50

956297 Ster: ca. ø 450 mm  5,95

808608  6,50 1St.=
0,13

808619  6,50 1St.=
0,33

809132  9,95

956301 Ster: ca. ø 160 mm  4,95

570783  4,10 1St.=
0,16

573806  13,15

Knutselset ’Sterren’ van papieren zakjes
Inhoud:
24 papieren zakjes, naturel, 6 papierstroken, genoeg materiaal voor het 
maken van 3 sterren, incl. Duitstalige handleiding, 30-delig

Inhoud:
24 papieren zakjes, rood/wit, 6 papierstroken, genoeg materiaal voor het 
maken van 3 sterren, incl. Duitstalige handleiding, 30-delig

Papieren zakje - klein
Wit, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 120 x 58 mm, 50 stuks

Papieren zakje
Wit, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 235 x 70 mm, 20 stuks

Duits boek: Sternenzauber aus 
Butterbrottüten
Rosemarie Mächel - Christophorus Uitgeverij
In een handomdraai kunt u met de tips & tricks uit dit 
boek, zelf mooie sterren maken van papieren brood-
zakjes. Elke ster heeft zijn eigen voorbeeld. Het voor-
beeld op het papieren zakje overnemen en vervolgens 
snijden, lijmen en uit elkaar vouwen. 
Softcover, 48 pagina’s, met handleidingen, afmeting: 
ca. 170 x 220 mm, per stuk

Papieren zak
Met stippen patroon, geschikt voor 
levensmiddelen, afmeting: ca. 130 x 
170 mm, beige/wit, pak 25 stuks

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

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Fröbelsterren set - X-MAS
Inhoud: 40 stroken genoeg voor 10 Fröbelsterren, Afmeting: 
20 stroken ca. 450 x 15 mm, 20 stroken ca. 860 x 25 mm, incl. 
stap-voor-stap handleiding, 120 g/m² papier, gedeeltelijk met 
hotfoil in goud, per set
956231  8,50

Knutseltrend 2017
Ster van papieren zakjes

30-delig

Met de gatenpons kunnen 
gaten in de papieren zakjes 
gestanst worden.

Onze tip!

25 stuks

50 stuks
20 stuks

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

4-delig

120 g/m² 

Papieren zakken

met Hotfoil

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
809132  - Duits boek: Sternenzauber aus Butterbrottüten
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elk  2,95 100g=
5,90

Creative Bubble - garen
Het garen is speciaal ontwikkeld voor het 
breien en haken van afwas sponsen. De 
robuuste vezels reinigen het serviesgoed 
grondig.
100% polyester, wasbaar tot 60° C, lengte 
ca. 90 m, naalddikte: breinaald 2,  
haaknaald 4, 50 g, per stuk

Voorbeeld gemaakt door: Rico Design

Voorbeeld gemaakt door: Rico Design

Voorbeeld gemaakt door: Rico Design

Creatieve Bubble Garen
Glittergaren voor de Kerst

90 m

50 g

Wit iriserend
956460

Metallic zilver
956471

Roze
955110

Poeder
955187

Donkerrood
956507

Zwart
955202

Zilver
955198

Metallic goud
956482

Lila
956493

Lichtblauw
955154

Geel
955109

Dennengroen
956518

Groen
955176

Mintgroen
955165

Wit
955095

elk 2,95

Haaknaald
Materiaal: aluminium met soft-grip, afmeting: 
ca. 140 mm lang, dikte 4,0 mm, per stuk
521795  2,95
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Duits boek: Handleidingen - Creative Bubble 
Classical X-MAS
De 14 bijzondere modellen uit dit boekje van het thema 
‘Classical X-MAS’ brengen bij het haken een lach op uw 
gezicht.
Softcover, 16 pagina’s, met haakinstructies, 
afmeting: ca. 210 x 240 mm, per stuk

Duits boek: handleidingen - Creative Bubble 
Magical X-MAS
De 14 bijzondere modellen uit dit boekje van het thema 
‘Magical X-MAS’ brengen bij het haken een lach op uw 
gezicht.
Softcover, 16 pagina’s, met haakinstructies, 
afmeting: ca. 210 x 240 mm, per stuk

956459  4,50 956448  4,50

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
956448  - Duits boek: handleidingen - Creative Bubble Magical X-MAS
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573219  3,55

422633  5,50 1St.=
2,75 507638  3,95

614773  8,50

455311  4,45

594297 7,50 6,00 1m=
1,50 611177  10,95 1L=

27,37

619027 17,50 14,00 1St.=
2,80 620880  9,95

617117 17,95 14,35

Glas met deksel
Schroefdop, helder, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 95 x 95 x 175 mm, inhoud 
ca. 800 ml, per stuk

Keramiek bord
Zonder decoratie, afmeting: ca. ø 200 mm, 
wit, 2 stuks

Keramiek ’Melk & Suiker’ set
Bestaande uit een suikerpot met deksel en koffiemelk kannetje, zonder decoratie, 
afmeting kannetje: ca. 80 x 50 x 85 mm, pot: ca. ø 75 x 85 mm, wit, 2 stuks

Schoolbord folie placemats
Inhoud:
2 kunststof placemats, ca. 30  x 400 mm, beschrijfbaar en met een vochtige doek 
afwisbaar, krijtjes in verschillende kleuren, 6-delig

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

Schoolbordstof
Knippen, opplakken, beschrijven en 
uitwissen.
Zelfklevend, afmeting: ca. 4 m x 60 mm, 
zwart, per stuk

PintyPlus® Art & Craft schoolbord-
verf spray
De zwarte schoolbordverf is zeer geschikt 
voor het sprayen op gladde oppervlakken 
en vormen. De schoolbordverf kan na het 
drogen met krijt beschreven en weer met 
een vochtige doek gewist worden. 
400 ml, per stuk
waarschuwing gevaar H222 H229 H315 
H319 EUH208.49

Chalky krijtmarker set
5 markers, van elk 1 in abrikoos, blauw, wit, nougat en groen, mat vloeibaar krijt op 
waterbasis, uitwisbaar, ideaal voor het schrijven en tekenen op schoolbordfolie, glas, 
ramen spiegels etc. 
Lijnbreedte: 2 - 3 mm, 5 stuks

Duits boek: Kalender Mein Jahr - 
Handlettering
Frau Annika - TOPP Uitgeverij
Week voor week nieuwe inspirerende 
ideeën voor handlettering, schrijven en 
tekenen. 
Hardcover, 128 pagina’s, 
afmeting: ca. 197 x 145 mm, per stuk

Creatief set ’Paarden’
De grote witte vlakken op het karton met motief moeten nog ingekleurd worden!
Inhoud: 5 stempel-vingerverf in oranje, rood, blauw, pink en violet, ca. ø 40 mm, 16 vel kar-
ton met verschillende motieven, 12 motiefstempels, 1 fotolijst, ca. 175 x 230 mm, 34-delig

618113 9,95 7,95

Marabu porselein- en glasstiften
Stiften op waterbasis, de ondergrond moet 
vet- en stofvrij zijn. Na het schilderen 4 uur 
laten drogen, daarna in een niet voorver-
warmde oven op 160°C ca. 30 minuten 
bakken en in de oven laten afkoelen. 
Kan in de vaatwasser tot 50°C. 
3 porseleinstiften van elk 1 met een lijnbreed-
te van 2-4/0,8/1-2,5 mm, zwart, 3 stuks

14,00

7,95

6,00

17,50

9,95

7,50

5-delig

2-delig2 stuks

3-delig

34-delig

400 ml 6-delig

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

14,35 
17,95 Gunstig 

geprijsd! 

Mijn
Jaar 

LET OP! Niet geschikt voor 
kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine on-
derdelen die ingeslikt kunnen 
worden
Aanbevolen leeftijd: vanaf 6 
jaar

Cadeau tip
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H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H315: Veroorzaakt huidirritatie. 
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH208.49: Bevat METHYL ETHYL KETOXIME. Kan een allergische reactie veroorzaken.

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90

47,85 
59,95 Gunstig 

geprijsd! 

615861 59,95 47,85 1St.=
4,79

POSCA PCF-350 - verfstiften 
met penseelpunt
De POSCA stiften kunnen echt alles!
De verfstiften zijn op waterbasis en geschikt voor alle oppervlakken zoals papier, karton, 
terracotta, kunststof, metaal, textiel, hout, keramiek, porselein en glas. De verf is opaak, 
dekkend en droogt snel.
Op poreuze oppervlakken houdt de verf zeer goed, kan van glas afgeveegd worden en 
dringt niet door papier.
De verf kan onderling gemengd worden, te gebruiken als aquarel en is afdekbaar (na het 
drogen).
De POSCA PCF-350 markers hebben een penseelpunt. Ideaal voor beginners en kinderen. 
Om mee te schilderen, kleuren, tekenen, versieren en kalligraferen.
In de 10 kleuren: zilver, goud, zwart, groen, lichtblauw, donkerblauw, rood, roze, geel en 
wit, penseelpunt 1 - 10 mm, 10 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

De alleskunner

IJskristallen van schoolbordstof 
zijn met de Brother ScanNCut 
van pag. 72 uitgesneden.

POSCA verfstift

Het Paper-Art paard kunt u terugvinden op 
pag. 52 met meer leuke versier ideeën.

Geschikt voor kunste-
naars vanaf 14 jaar.
Geen speelgoed!

Teksten maken

met markers
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510299 ca. ø 30 mm  0,25
547588 ca. ø 70 mm  0,80

952307  9,95

547075 ca. ø 40 mm  0,30
507696 ca. ø 90 mm  1,00

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

616775 ca. ø 40 x 65 mm  0,65
547134 ca. ø 120 x 70 mm  1,20
547145 ca. ø 90 x 200 mm  1,25

Tempex bol
Per stuk

Tempex ’Kegel’
Per stuk

Tempex klok
Per stuk

Houten decoratie met LED - Rijtjeshuizen
Om te hangen of neer te zetten, warm licht, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 400 x 28 x 220 mm, excl. 2 AA-batterijen 1,5V, per stuk

615665  5,95414971 4,10 3,30

Verdwijnpunt - motiefzoeker
Leer- en tekenhulpmiddel - thema perspectief
Met behulp van dit hulpmiddel kunnen bijv. huizen, kamers en straten in de juiste 
perspectief getekend worden.
Afmeting: ca. 220 x 160 mm, transparant/zwart bedrukt, incl. infoblad voor gebruik 
van het hulpmiddel, per stuk

Verjaardagskalender
Om zelf vorm te geven, 12 maandbladen van wit papier, 220 g/m², met spiraalbinding, 
afmeting: ca. 230 x 240 mm, bewerkingsruimte: ca. 230 x 185 mm, per stuk

3,30
4,10
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Aanbevolen voor de hobbyist - kunstenaar

Servetten en lijm van het 
voorbeeld kunt u terugvinden 
op pag. 8.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

12 stuks

210223 4,95 3,95 1St.=
0,33

Camelion® alkaline plus batterijen
Micro-batterij 1,5V (LR03/AAA), 0% kwik 
en 0% cadmium, pak 12 stuks

Mixed Media kalender 
Verschillende soorten 
papier opplakken, 
sjabloon erop leggen 
en sprayverf er over 
spuiten.

Onze tip!

Verlichte huisjes
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Kunstenaars aanbieding

619131 26,95 21,55 1St.=
0,90 494003 25,75 20,60 100ml=

2,75 619201 11,95 9,55

KOH-I-NOOR GIOCONDA
Pastel krijtstiften
Hoogwaardige pastelstiften in kunstenaars kwaliteit. De 
pastelstiften zijn ideaal voor kleurverloop, fijne lijnen en 
schaduweffecten. Door de zachte kern kunnen de stiften 
ook op delicate papiersoorten gebruikt worden. De kleu-
ren hebben en hoge lichtechtheid en een zeer goede dek-
kracht, zijn goed te vervegen en te mengen. Incl. metalen 
etui.
Stiftlengte: ca. 175 mm, kern: ca. ø 4,2 mm, 24 stuks

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

Verzamelmap voor tekeningen
Van kunststof, met ritssluiting en handgreep, voor papier 
tot DIN A3 formaat, afmeting: ca. 55 x 4,5 x 35,5 cm, 
zwart, per stuk

537466 12,15 9,70619016  13,95 1St.=
3,49729218  19,95

620994  9,95

Cadeaudoosjes ’Vierkant’
Gekleurde doosjes met deksel, 
van dik karton, zonder decoratie
Grootste doosje:  
ca. 135 x 135 x 25 mm,
Kleinste doosje:  
ca. 35 x 35 x 19 mm,
12 stuks

Acrylmarker set
4 markers van elk 1 in metallic zilver, metal-
lic goud, mat wit en mat zwart, permanen-
te en dekkende acrylverf op waterbasis, 
watervast en ideaal voor het beschilderen 
van hout, karton, kunststof, klei en meer. 
Lijnbreedte: 2 - 4 mm, 4 stuks

Duits boek: Handlettering 
von A bis Z
Hannah Rabenstein - EDITION FISCHER 
Uitgeverij
Hardcover, 144 pagina’s, met voorbeelden, 
afmeting: ca. 216 x 256 mm, 
per stuk

Sjabloon ’Kersttijd’
Kunststof, afmeting: ca. 420 x 305 mm, 
per stuk

Houten paard
Om neer te zetten, vintage wit, per stuk

24-delig 10 stuks

12 stuks

4-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

20,6021,55 9,55
25,7526,95 11,95
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949553 ca. 170 x 50 x 180 mm 6,95 5,55
949564 ca. 225 x 60 x 230 mm 9,95 7,95

35,5 cm

55 cm

9,70
12,15
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44,50 
Gunstig geprijsd! 

412739 ca. 110 x 110 x 7 mm 1,85 1,50 617818  7,50

807196  8,95

438197  44,50

465628 ca. 200 x 200 x 7 mm 2,95 2,35

Houten onderzetter ’Vierkant’
Van houtvezelplaat, naturel, zonder 
decoratie, om nog aan elkaar te lijmen, 
uitsparing: ca. 88 x 88 mm, 2-delig

Siliconen mat
Uitrollen-modelleren-bakken. De siliconen 
mat is geschikt voor alle modelleer werk-
zaamheden. Afmeting: ca. 230 x 330 mm, 
ca. 1 mm dik, wit, per stuk

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

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

Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
om nog aan elkaar te lijmen, passe-partout: 
ca. 158 x 158 mm, 2-delig

Spelletjes
van FIMO®

Wit Huidskleur Indisch rood Kersenrood Merlot
57 g 495700 459005 495940 415348 609008
350 g 475197 475371 475418 — —

Blossom Smaragdgroen Appelgroen Tropisch groen Cognac
57 g 608998 495043 495009 486101 495375
350 g — — — 475382 —

Caramel Chocolade Zwart Metallic zilver Metallic goud
57 g 495331 495364 495788 618928 618939
350 g — 475441 475485 — —

FIMO® soft/effect - Boetseerklei
FIMO in bewezen kwaliteit! 
Het laat zich makkelijk kneden en daarom 
snel klaar voor modellering. Het totale 
model wordt vervolgens  gehard in een 
oven bij 110 °C 
Normaal blok ca. 55 x 55 x 15 mm, 
mint, 57 gram

Groot blok ca. 165 x 60 x 30 mm, 
350 gram

Per blok  2,15 1kg=
37,72 

Per blok  12,40 1kg=
35,43 

De handleiding voor de spellen kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/fimo-springspel

De jute zakken (N° 514356, 
N° 520375) kunt u terug-
vinden op pag. 7.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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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

De handleiding voor de windlichten kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/kerstlicht

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Structuur vormen
Flexibele kunststof reliëfvormen voor het modelleren, 
24 verschillende motieven, afmeting van de vormen: 
ca. 136 x 205 mm, 10 stuks

Decoratieve natuur mix
Lotus/eikeltjes/dennenappels, vrijblijvend gesorteerd, 
afmeting box: ca. 120 x 120 x 80 mm, goudkleur/naturel, 
per set

Stoffen band
Verschillende designs, lengtes en breedtes, afmeting: 
1 band ca. 50 cm lang, 5 banden ca. 100 cm lang, ca. 
0,5 - 2 cm breed, 6 stuks

617830 18,95 15,15 952101  4,95 413687 Groen 3,35 2,70
413551 Rood/rose 3,35 2,70

116976  5,95 1St.=
0,99424624  2,80487521  4,90 1St.=

2,45478379 3,35 2,70 1St.=
0,68

WECK® glas
Met deksel, helder, zonder decoratie, 
geschikt voor levensmiddelen, afmeting: 
ca. ø 110 x 87 mm, inhoud: ca. 580 ml, 
per stuk

WECK® tulpglas
Met deksel, helder, zonder decoratie, 
geschikt voor levensmiddelen, afmeting: 
ca. ø 80 x 60 mm, inhoud: ca. 210 ml, 
2 stuks

Theelicht glaasjes
Helder, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 40 - 55 x 45 mm, 4 stuks

15,15

2,70

18,95

3,35

4 stuks

2 stuks 6 stuks

10 stuks 6-delig

elk 2,70
3,35

Kerstlichtjes
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10-delig

507476 14,95 11,95 1kg=
23,90

419454 2,55 1,45407710  2,75

Mozaïek softglas polygonal ’Glitter’
Mozaïek met glitter effect, bont gekleurd, ca. 10 - 20 mm, 
ca. 4 mm dik, 500 g = ca. 400 stuks, genoeg voor een 
oppervlak van ca. 400 x 200 mm

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

Houten “Kruis”
Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
om nog te lijmen, afmeting: ca. 155 x 
215 x 7 mm, passe-partout: ca. 140 x 
200 mm, 2-delig

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

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

Bonte kleuren, ca. 380 mozaïekstenen 
van ca. 10 x 10, ca. 80 mozaïekstenen 
van ca. 20 x 20 mm, ca. 3 mm dik, 500 g 
= ca. 460 stuks, genoeg voor een opper-
vlak van ca. 400 x 200 mm

 Spiegel mozaïekstenen
Gemengde kleuren, ca. 10 x 10 mm, ca. 
3 mm dik, 125 g, toereikend voor een 
oppervlakte van 15 x 15 cm

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

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

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

539664  3,35 1kg=
16,75

539697  2,65 100ml=
3,31

507340 14,95 11,95 1kg=
23,90

620905 28,95

306542  4,95 1kg=
39,60

543458  11,95 1kg=
11,95

558776  6,15 1kg=
12,30

558787  6,15 1kg=
12,30

2-delig

2-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Mozaïek - glaskniptang
Ideaal voor exact knippen van allerlei glasmozaïek. 
Hardmetalen wieltjes.
Afmeting: ca. 205 mm lang, per stuk

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

Niet afgebeeld
Reserve wieltjes voor glaskniptang
Van hardmetaal, incl. schroeven, per stuk

506654 17,95 14,35

506816  5,95

11,95 14,35

1,45

14,95 17,95

2,55

Nu in set 
voor maar

28,95

80 ml

125 g 200 g

500 g 500 g

500 g

1000 g
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555387 ca. ø 200 x 500 mm 27,95 22,35

Piepschuim kegel
Wit, per stuk

Mozaïek Byzantic®
Mozaïekstenen met zanderig ruw oppervlakstructuur, 
ca. 10 x 10 x 4 mm, gekleurde mixverpakking, 
1000 g = ca. 1250 stuks

3D-kit siliconenlijm
Doorzichtige, vullende en elastisch 
blijvende siliconenlijm.
EUH208.27

593176  16,30

314798  4,90 100ml=
6,13

507456 ca. ø 110 x 260 mm  1,95

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

200 g

1000 g

Mozaïek voegspecie
Witte, watervaste voegspecie. De specie 
wordt in een verhouding van 2:1 (poe-
der:water) gemengd tot een dun vloeiba-
re substantie. Voldoende voor een opper-
vlak van ca. 0,25 m² (incl. mozaïek), uit-
hardtijd: 8 - 10 min. 200 g, per stuk
gevaar H315 H318 H335
577556  3,90 1kg=

19,50

Rood
539583

Wit
539561

Lichtgroen
539620

Zwart
539653

Dennengroen
539631

Bruin
539642

Mozaïek glasstenen
Grootte: 10 x 10 mm, kleurrijk gesorteerd, 200 gram = 300 stuks, dikte: ca 4 mm

Geel/rood mix
523454

Groentinten
512646

Bruintinten
512679

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

200 g  2,85 1kg=
14,25

200 g  3,80 1kg=
19,00

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

0,04

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

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

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

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

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

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

Meer tempex kegels kunt u terugvinden op pag. 22

Kerst-kabouter

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90

De handleiding voor de kabouters kunt u terugvinden op www.opitec.nl/mozaïek-kerstkabouter

Meer houten bollen en vulwatten 
kunt u terugvinden op pag. 630, 
699.

*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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Magische sterren

De handleiding voor de verlichte sterren kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/nugget-ster

618984  2,55 575048 14,50 11,60 1kg=
33,14575026 10,95 8,75 1kg=

29,17 705690  1,45 100g=
8,53

Kunststof ster
Glashelder, afmeting: ca. ø 100 mm, met 
gat ca. ø 15 mm voor lichtketting, 2-delig

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

Mozaïek parelmoer polygonaal mix
Groottes en vormen zijn vrijblijvend gesor-
teerd, afmeting: ca. 10 - 25 mm, ca. 300 g

Rocailles transparant
Afmeting: ca. ø 2,6 mm, rijggat: ca. 1 mm, 
kristal met zilver inzet, 17 g in een doosje

Glasmozaïek lijm - rapido
Transparant, sterk hechtend, zonder 
schadelijke stoffen.
Snel hechtende lijm voor alle ondergron-
den  van karton, hout, glas, metaal, kunst-
stof, klei, gips en keramiek. Lijmoppervlak 
insmeren, ca. 20 - 30 min. laten drogen, 
stenen licht aandrukken (ook geschikt voor 
verticale ondergronden), daarna nog ca. 2 - 
3 uur laten uitharden (na het harden nog 
beweegbaar). 100 gram, per stuk
EUH208.7

Mozaïektang
Met hardmetalen knipgedeelte, voor het 
knippen van mozaïekstenen (ca. 3 - 12 mm 
dik) van glas, marmer, porselein, keramiek 
of tegels (steengoed), afmeting: ca. 
225 mm lang, per stuk

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

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

LED-Lichtsnoer met schakelaar
Binnenverlichting, warmwit licht, 10 LED-
lampjes, 230 V, schakelaar 1,50 m voor het 
eerste lampje, totale lengte ca. 4,55 m met 
witte kabel, afstand tussen de lampjes ca. 
240 mm, toevoer ca. 1,60 m. Per stuk

Binnenverlichting, warmwit licht, 20 LED-
lampjes, 230 V, schakelaar 1,50 m voor het 
eerste lampje, totale lengte ca. 2,90 m met 
witte kabel, afstand tussen de lampjes ca. 
240 mm, toevoer ca. 3 m. Per stuk

477432  4,65 100g=
4,65306612 32,90 26,30

539686 NIET weerbestendig, 250 gram  1,70 1kg=
6,80

504906
Weerbestendig,

1000 g  6,75 1kg=
6,75

808701 6,95 5,55

808712 8,95 7,15

8,75 11,60
10,95 14,50

300 g 350 g 17 g
2-delig

250 g100 g

1 kg26,30
32,90
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6,25
7,80

elk 1000 g

619382  1,75 1kg=
17,50

619393  3,25 1kg=
32,50

619407 9,95 7,95 1kg=
15,90

563223 7,80 6,25 1kg=
25,00

598707  7,00 1kg=
7,00

512886  7,00 1kg=
7,00

510530  4,50 1St.=
0,75

552725  3,35 1St.=
1,68

954273  4,50 1St.=
0,75

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

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

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

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

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

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

Glazen windlichten
Met hengsel, helder, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 7,5 x 7,0 cm, set 2 stuks

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

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90

2 stuks

6 stuks
6 stuks

100 g

250 g

500 g

U kunt ook werken met 3D siliconenlijm 
N° 314798 op verticale of afgeronde 
oppervlakken.

Onze tip!

Lichtjes
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* H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: 
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH208.7: Bevat 1,2-BENZISO-
THIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Kan een allergische reactie 
veroorzaken.

3,70
4,65

567582 4,65 3,70

Glazen windlicht
Met rustieke theelicht inzet, helder glas, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 80 x 130 mm, 2-delig

2-delig
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Metallic kralenmix
Afmeting: ca. ø 6 en 8 mm, rijggat ca. 
2 mm, kleurrijk gesorteerd, ca. 250 g

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

722478  4,95 1kg=
41,95

722456  4,95 1kg=
41,95

201626 ca. ø 80 mm  1,85 1St.=
0,46

201637 ca. ø  100 mm  2,35 1St.=
0,59

200422 ca. ø 150 mm  1,55 1St.=
0,78

582748 Goud/zilverkleur  5,10
582726 Rood-/goudkleur  5,10

304609  14,95

421224  6,70 1St.=
0,07

722467  4,95 1kg=
41,95

722445  4,95 1kg=
41,95

726265  7,95 100g=
15,90

511422  12,95 1kg=
51,80

Metallic kralen, ster
Afmetingen: ca. 4 - 8 mm, boring ca. 
1 - 2 mm, goudkleurig, ca. 118 g

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

Draadster
Afmeting: ca. 0,5 mm dik, goudkleurig, 
4 stuks

Afmeting: ca. 0,5 mm dik, goudkleurig, 
2 stuks

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

Metallic kralen ’Olijf’
Kleurig gesorteerd, afmeting: ca. 19 x 6 mm, 
rijggat: ca. 1,5 x 19 mm, 100 stuks

Metallic kralen, ster
Afmetingen: ca. 4 - 8 mm, boring ca. 
1 - 2 mm, zilverkleurig, ca. 118 g

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

Metallic kralen assortiment
Verschillende vormen en groottes, 
afmeting: ca. 4 - 10 mm, rijggat ca. 2 mm, 
ca. 280 stuks

Waskralen mix
Kleurrijk gesorteerd, afmeting: ca. ø 8 mm, 
rijggat: ca. 1 mm, 50 g

Meer kralen, metalen hangers en toebehoren kunt u terug-
vinden in de hoofdcatalogus vanaf pag. 628.

Acrylkralen trio “Rond”
Afmetingen: ca. ø 3mm, gat ca. ø 1 mm, ca. 255 stuks per kleur, wit/ transparant/ zilver, 
elke kleur apart verpakt in kunststof doosje
565328  2,35

118 g 118 g

100 stuks

50 g

250 g

118 g118 g

elk 255 stuks

6-delig

2 stuks

elk 280-delig4 stuks

Winterse kralen decoratie

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

Knutselpakket

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

206691  2,35 1m=
0,05

545461  2,10

726715  2,50 1St.=
1,25

579617  4,40 1St.=
1,10

728898  2,50 1St.=
1,25 728865  2,95 1St.=

1,48

728854  1,95 1St.=
0,97

545450  1,45

728876  3,25 1St.=
0,81

579628  5,50

Draad
Afmeting: ca. ø 0,25 mm x 50 m, 
zilverkleur, per stuk

Acryl “Druppel III”
Afmeting: ca. 49 x 20 mm, gat ca. 1 mm, 
geslepen, transparant, per stuk.

Metalen ornament ’Vleugel’
Platinakleur, afmeting: ca. 65 x 35 mm 
rijggat: ca. 2 mm, set 2 stuks

Acryl diamanten
Afmeting: ca. 32 x 36 mm, 
rijggat: ca. 2 mm, kristal, set 4 stuks

Metalen ’Ornament’
Platinakleur, afmeting: ca. ø 37 mm, 
2 stuks

Metalen ’Bloemen’
Platinakleur, afmeting: ca. ø 50 mm, 
2 stuks

Metalen hangers ’Blad’
Platinakleur, afmeting: ca. 20 x 40 mm, 
rijggat: ca. 2 mm, 2 stuks

Acryl “Druppel II”
Afmeting: ca. 38 x 27 mm, gat ca. 1 mm, 
geslepen, transparant, per stuk

Metalen ’Vleugels’
Platinakleur, afmeting: ca. 27 x 32 mm, 
rijggat: ca. 1,5 mm, 4 stuks

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

2 stuks
2 stuks

4 stuks

2 stuks 2 stuks

4 stuks
50 m

18-delig

Knutselset ’Engel’
Inhoud: waskralen in wit, ca. ø 3 mm/4 mm/5 mm/10 mm, metallic kralen in zilverkleur, 
ca. ø 2 mm/3 mm/4 mm, glaskralen in zilverkleur, ca. ø 4 mm, kralenkapjes in platina-
kleur, ca. ø 6 mm/12 mm, draad zilverkleur, ca. 70 cm lang, acryldruppel, ca. 38 x 27 mm, 
metalen vleugels, ca. 20 x 40 mm, incl. Duitstalige handleiding, per set

Knutselset ’Rozen-ster’
Inhoud: waskralen in wit, ca. ø 6 mm, metallic kralen in zilverkleur, ca. ø 4 mm, glasstiften 
iriserend, ca. 6 mm/19 mm lang, draad zilverkleur, ca. 1,30 m lang, metalen deel bloem, 
ca. ø 50 mm, incl. handleiding, per set

728485 7,25 5,80

728474 7,50 6,00

5,80

6,00

7,25

7,50
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543654 ca. ø 50 x 10 mm  0,80
543665 ca. ø 100 x 20 mm  1,30

543724 ca. ø 100 x 20 mm  1,30

250081 ca. ø 200 mm  0,95

210289 ca. ø 400 mm  1,75
210290 ca. ø 500 mm  2,25

543780 ca. ø 300 x 40 mm  4,10

200996 Groen  0,85 1m=
0,02 511572 ø ca. 200 mm  0,45

947366  2,50

201084 Zilver  1,95 1m=
0,03

200893 Groen  1,30 1m=
0,01

511294  1,30 511550  1,40 1m=
0,05 319282  9,95

201095 Goud  1,95 1m=
0,03

200907 Bruin  1,30 1m=
0,01

543713 ca. ø 75 x 15 mm  0,80

250070 ca. ø 150 mm  0,85

210278 ca. ø 300 mm  1,35
250092 ca. ø 250 mm  1,10

543757 ca. ø 200 x 50 mm  2,85

200044 Bruin  0,85 1m=
0,02

200033 Zilverkleur  0,85 1m=
0,02 511583 ø ca. 250 mm  0,60

530109 5,25 4,20

525076  6,95 1m=
0,07

809176  2,25

530143 8,95 7,15

201006 Blauw gegloeid  0,85 1m=
0,02

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

250069 ca. ø 100 mm  0,80

511994 ø ca. 150 mm  0,35

Wilgenkrans, licht
Per stuk

Rotan krans hart
Zonder decoratie, afmeting: ca. 200 x 40 x 
200 mm, grijs, per stuk

Sierdraad
Afmeting: ca. ø 0,25 mm x 50 m, per stuk

Binddraad
Afmeting: ca. ø 0,35 mm x 100 m, 
per stuk

Oase/steekschuim (nat)
Voor verse bloemen, afmeting: ca. 225 x 
105 x 75 mm, per stuk

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

OPITEC kniptang
made by ORBIS
Van speciaal staal, blank gepolijst, 
PVC-handgreep. 
Voor het knippen van zacht en hard 
draad. 
Afmetingen: ca. 145 mm lang, per stuk

Wilgenkrans
Bruin, zonder decoratie, per stuk

Wilgenkrans ’Hart’
Om op te hangen, zonder decoratie, afme-
ting: ca. 200 x 40 x 180 mm, wit, per stuk

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

Berkentakjes krans
Bruin, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 150 x 30 mm, per stuk

Wilgenkrans ’Hart’ - met knijpers
Om op te hangen, met koord en knijpers, 
afmeting: ca. 260 x 25 x 260 mm, 
wit, per stuk

Wikkeldraad
Afmeting: ca. ø 0,65 mm x 35 m, 
100 g/rol, per stuk

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

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

Gegolfde ring
Gegolfde metalen ring, per stuk

Knutselbasics

7,154,20
8,955,25

10 stuks
elk 10 m

elk 30 m

30 m

elk 50 m

elk 100 m
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10 stuks

10 stuks

10 stuks

28 stuks

1 kg

1 kg

10 g

30 g

100 stuks

2 kg

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

723463  5,00

726771  9,95

512394  2,00 100g=
20,00 512372  1,10 100g=

3,67

953082  3,95

952145  3,95

952112  3,95

620525  13,95

723441  6,85 1St.=
0,68

943650  4,45

931450 10 stuks, ca. 100 mm  1,80 1St.=
0,18

902142 1 kg, ca 300-400 mm 10,75 8,60

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

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

Hout stukjes
Vrijblijvend gesorteerd, afmeting:  
ca. 50 - 250 mm lang, bruin, 1 kg

Steranijs
Afmetingen: ø ca. 2,5 cm, naturel, 10 g.

Sinaasappelschijfjes
Afmeting: ø ca. 60 mm, naturel, 
ca. 30 g, 4-5 stuks

Houten natuur mix
Vrijblijvend gesorteerd, met o.a. dennen-
appels, zakje: ca. 130 x 80 mm, per set

Dennenappels mix
Vrijblijvend gesorteerd, afmeting box: ca. 
90 x 100 x 30 mm, zilverkleur, per set

Decoratieve mix
Katoen, takjes en kleine onderdelen, 
vrijblijvend gesorteerd, bruin/naturel/
wit, per set

Duits boek: Winterliche 
Fensterszenen
Maria Landes - TOPP Uitgeverij
Mooie raamdecoraties voor de Kerst.
Hardcover, 80 pagina’s, met handleidingen 
en voorbeelden, afmeting: ca. 195 x 
250 mm, per stuk

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

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

Kaneelstokjes
Naturel

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
620525  - Duits boek: Winterliche Fensterszenen

Boeken zijn Duitstalig, kunnen niet worden geruild en 
zijn uitgesloten van speciale aanbiedingen!
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484383 4,90 3,90 1St.=
1,30

627597 20 x 150 x 200 mm 2,45 1,95 1qm=
65,00

514068 6,15 4,90 1qm=
4,08952031  2,95 951781  1,25 626639 15 x 150 x 300 mm 2,25 1,80 1qm=

40,00

616649 8,95 7,15 1m=
0,16

619197  6,50

Borstelpenselen set
Ideaal voor kinderen, met gekleurde kunststof steel, afmeting: ca. 180 x 15 mm, 
3 stuks

Grenen planken
Naturel, zonder decoratie, per stukJute stof “Grof”

Afmeting: ca. 1 x 1,20 m, naturel, per stuk

Houten hangers ’Huis’
2 verschillende motieven, met motief 
uitsparing, afmeting: ca. 145 - 160 mm, 
ca. 5 mm dik, naturel, 2 stuks

Houten hangers ’Dennenboom’
Naturel, zonder decoratie, met motief 
uitsparing, afmeting: ca. ø 100 x 2 mm, 
2 stuks

HOOOKED 100% natural jute
Het garen van 100% natuurlijke jute uit 
het Amazonegebied is zonder gebruik van 
kunstmest of pesticiden vervaardigd. 
Jute is een robuuste 100% plantaardige 
vezel en biedt een breed spectrum voor 
indoor- en outdoor projecten. Lengte: ca. 
45 m, ca. ø 4 mm, haak- of breinaald 
10-15. Per stuk

Aluminium penseelreiniger - houder
Geen vervormingen meer van de penseelkop. 
Met deze penseelhouder is een optimale rei-
niging gegarandeerd. De penselen worden in 
de metalen spiralen geklemd, zodat de pen-
seelkoppen vrij in het water kunnen hangen, 
zonder dat het de bodem raakt. 
Afmeting: ca. ø 100 x 205 mm, 2-delig

Mint
616649

Roze
616638

Cream
616661

Grey
616672

Taupe
616627

Petrol
616650

4,90 vanaf 1,95

3,90

6,15 2,45

4,90

2-delig 2 stuks

3-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

elk 7,15
8,95

2-delig

578817  4,40

Marabu Collage lijm
Mixed Media
Transparante, sterke, kle-
verige lijm op waterbasis. 
Ideaal voor papier, foto’s, 
collage materialen, 
decoupage technieken en 
te gebruiken voor Mixed 
Media kunstwerken. 
Geschikt voor gebruik op 

poreuze oppervlakken zoals canvas, 
papier, hout en meer.
100 ml, per stuk
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elk  5,75 1L=
25,00

450894 Gr. 8 1,85 1,35

594390  1,95 1St.=
0,33

951792  1,25951770  1,25

951828  9,95

617106 14,95 11,95

450908 Gr. 12 1,70 1,50

Deco & Lifestyle hobbyverf
Krijtachtige verf op waterbasis, is makke-
lijk te verwerken en heeft goede dekken-
de kracht. Droogt mat op en geeft het 
beschilderde voorwerp de Shabby Chic 
stijl. 230 ml, per stuk
Voor optimale bescherming adviseren we 
Deco & Lifestyle hobbylak ultra mat 
(446527) te gebruiken.
EUH208.35

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

Vilten strooidelen ’IJskristallen’
Verschillende vormen, met motiefuitspa-
ring, afmeting: ca. ø 55 mm, mintgroen, 
6 stuks

Houten hangers ’Hert’
Naturel, zonder decoratie, met motief 
uitsparing, afmeting: ca. ø 100 x 2 mm, 
2 stuks

Houten hangers ’Sneeuwvlok’
Naturel, zonder decoratie, met motief 
uitsparing, afmeting: ca. ø 100 x 2 mm, 
2 stuks

Houten strooidelen 
’Sneeuwvlokken’
9 verschillende motieven, met motief 
uitsparing, afmeting: ca. ø 50 mm, ca. 
2 mm dik, naturel, 54 stuks

Stempelset ’Prinsessen en Feeën’
10 stempels, afmeting: ca. 30 - 75 mm, ca. 12 mm hoog, 
1 stempelkussen: ca. 70 x 70 mm, grijs, 11-delig

Taupe
446354

Pale green
608356

Wit
446228

Cafe creme
608345

Roze
446262

Licht grijsgroen
446295

Zand
608312

Steengrijs
446332

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90

* EUH208.35: Bevat BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

vanaf 1,35
1,85

2 stuks
2 stuks

54 stuks

6-delig

Cadeau tip
11,95

14,95

11-delig

elk 5,75

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Houten plankjes donker verven, na het drogen met een lichte kleur erover 
schilderen en met schuurpapier licht schuren. Van jute stof een ster uit-
knippen en dik met collagelijm bestrijken. Naar wens met décopatch papier 
N°615193 (op pag. 9), lint (op pag. 46), jute koord en strooidelen versieren.

Zo werkt het:

Meer kleuren kunt u terug-
vinden op pag. 412.
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

528052  1,15

457601  2,30 100g=
2,30

573208 6,05 4,85 580263 5,10 4,10 1St.=
0,16

210603  0,95 1St.=
0,47

210223 4,95 3,95 1St.=
0,33 729425  4,95

Glas met deksel
Helder, ook geschikt voor levensmiddelen, 
zonder decoratie, afmeting: ca. ø 65 x 80 mm, 
inhoud: 210 ml, per stuk

Decoratie sneeuw
Wit, 30 gram.

Glas met metalen deksel
Schroefdop, helder, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 100 x 125 mm, inhoud 
ca. 600 ml, per stuk

Metalen kaarsenhouders
Houder van messing, 
afmeting: ca. ø 21 x 20 mm, pak 25 stuks

Camelion® alkaline Plus
1,5 V micro (AAA), 2 stuks

Micro-batterij 1,5V (LR03/AAA), 0% kwik 
en 0% cadmium, pak 12 stuks

LED - was kaars
Met 6 uur Timer-Functie, warmwit licht, 
excl. 2 AAA-batterijen 1,5 V, afmeting: 
ca. ø 20 x 255 mm, wit, per stuk

 *H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting 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.

Wit
618205

Zalm
618238

Flamingo
618283

Zwart
618216

Karmijnrood
618180

Goud
568717

Aquamarijn
618319

Grafiet
618272

Antiek zilver
618331

Azuurblauw
618227

Steengrijs
618261

Metallic 
rood/goud
618478

Pastelroze
618308

Vermiljoenrood
618168

Zilver
568706

Limoen
618320

Koper
568902

Turkoois
618250

Grijsblauw
618249

Olijfgroen
618191

Metallic 
zilver
618467

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 kunst-
stoffen. Ideaal om mee te sjabloneren of 
sprayen zonder strepen. 150 ml, per stuk
gevaar H222 H229 H319 H336 EUH066

elk 7,25

25 stuks

2 stuks
12 stuks

30 g

4,104,85
5,106,05

255 mm
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Voorbeelden gemaakt 
door OPITEC

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90

Kerst in een glas

12 stuks

3-delig

12 stuks

12-delig

26-delig

1,10

2,35

3,953,954,40

1,40

2,95

4,954,955,50

951806  8,50

594482 2,95 2,35

543374 1,40 1,10

949106 5,50 4,40 1St.=
0,37

951817  6,95

949092 4,95 3,95 1St.=
0,33

557068  1,70

595983 4,95 3,95

617081 17,95 14,35

Houten strooidelen ’Kerstbomen’
9 verschillende motieven, met motief uit-
sparing, afmeting: ca. 30 - 50 x 50 mm, 
ca. 2 mm dik, naturel, 54 stuks

Vilten cadeau-envelop ’Rudolf’
Met wiebelogen, envelop geschikt voor een 
kaart van ca. 79 x 59 mm, afmeting envelop: 
ca. 100 x 80 mm, mint, per stuk

Houten figuurkegel
Kop: ca. ø 25 mm, kegel: ca. 56 mm hoog, 
bodem: ca. ø 40 mm, totale hoogte: ca. 
81 mm lang, per stuk

Houten hangers ’Ster’
4-vaks gesorteerd, afmeting: ca. 55 x 5 x 55 mm, 
groen/goud/roze/wit, 12 stuks

Houten strooidelen ’Kerstmis’
6 verschillende motieven, met motief uit-
sparing, afmeting: ca. 40 - 50 x 50 mm, 
ca. 2 mm dik, naturel, 36 stuks

Houten hangers ’Engel’
In 4-voud gesorteerd, afmeting: ca. 50 x 5 x 55 mm, 
rood/wit/blauw/grijs, 12 stuks

Gehaakt kantenband - set
In drie verschillende patronen, 
Afmeting: elk ca. 90 x 1 - 1,5 cm, naturel, 
3 stuks

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

Creatief set ’Prinsessen’
De grote witte vlakken op het karton met 
motief moeten nog ingekleurd worden!
Inhoud: 4x stempel-vingerverf voor vingeraf-
drukken in groen, geel, blauw en violet, ca. ø 
40 mm, 6x karton met verschillende motieven, 
1 kartonnen schildersezel, 1 vingerspons,  
ca. 80 x 80 x 5 mm, 12-delig

Boodschappenlijstje
Strooidelen kunt u terugvinden op 

pag. 10/16/35
Acrylbollen 3 cm, N° 459991

Kerstponsen vindt u op pag. 41

Zwart karton N° 435188

Zwart papier N° 408280, 408305

Lijmpistool N° 308935

Cadeau tip

54 stuks

36-delig

LET OP! Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderde-
len die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Gebruik onder toezicht van volwas-
senen
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar
Bewaar deze informatie voor toe-
komstig gebruik

14,35
17,95
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Cadeaudoosjes om op te borduren
Inhoud: 3 cadeaudoosjes om op te borduren, ca. 100 x 80 x 40 mm, 3x borduurgaren in 
rood van 8 m lang, 1 borduurnaald, 7-delig

Borduurkarton set - X-MAS
Inhoud:
Borduurkarton, 4 motieven van elk 2: kerstboom, kerstbal, druppel en ster, wit, 
ca. 95 - 150 mm hoog, borduurgaren, ca. 8 m lang, goud, 1 borduurnaald, 10-delig

Afmeting: ca. 100 x 80 x 40 mm, wit, 24 stuks
956389 naturel  6,25
956378 Wit  5,95

956356  7,50

956367  12,95 1St.=
0,54

210762  3,95
521935 Puntig 1,70 1,35
521946 Stomp 1,70 1,35210784  3,95 576952 10,95 8,75 1m=

0,02

Houten borduurplaat ’Hert’
Om op te hangen, zeshoekvorm, afme-
ting: ca. 210 x 180 mm, ca. 5 mm dik, 
per stuk

Borduurnaalden
Van elk 2, in de diktes 18 - 22, 6 stuks

Houten borduurplaat ’Ster’
Om op te hangen, zeshoekvorm, afme-
ting: ca. 210 x 180 mm, ca. 5 mm dik, 
per stuk

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

Borduren
3 stuks

24 stuks

elk 6-delig

10-delig

elk 8 m 52 stuks

Borduurgaren zilver en goud kunt u terugvinden op pag. 
13. Het houten huis kunt u terugvinden op pag. 67

8,75
10,95

1,70

elk 1,35

1|
2|

3|
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Cadeau doosjes - Classic Christmas
Alleen nog maar knikken en klaar!
6 verschillende motieven, met hotfoil goud, 
2 groottes, afmeting: ca. 120 x 180 mm en 
ca. 100 x 150 mm, 6 stuks

Houten stempel set - Classic 
Christmas
8 stempels met motief, afmeting: 1 grote 
stempel ca. 40 x 40 mm, 1 medium 
stempel ca. 20 x 40 mm, 6 kleine 
stempels ca. 20 x 20 mm, 1 stempelkus-
sen: ca. 40 x 40 mm, zwart, 9-delig

Kaartenset ’X-Mas’
Inhoud:
18 dubbele kaarten, 220 g/m²,
ca. 170 x 120 mm
18 enveloppen, 120 g/m²,
ca. 178 x 125 mm,
6 kleurig gesorteerd, 36-delig

956253  3,95

956264  8,50

575428 8,80 7,05

Kartonnen vouwdoosjes met deksel
250 g/m² karton, 10 doosjes met deksel om te vouwen en versieren, zonder decoratie, 
afmeting doosje: ca. 55 x 55 x 55 mm, wit, 20-delig

Papierblok - Classical Christmas
Enkelzijdig bedrukt, verschillende motieven, gedeeltelijk met hotfoil goud, 
15 vel karton met motief 270 g/m², 
15 vel papier met motief 120 g/m²,  
afmeting: ca. 210 x 300 mm, 30 vel

Fröbelsterren set - Classical Christmas
Inhoud: 40 stroken genoeg voor 10 Fröbelsterren, afmeting: 20 stroken ca. 450 x 15 mm, 
20 stroken ca. 860 x 25 mm, incl. stap-voor-stap handleiding, 120 g/m² papier, gedeeltelijk 
met hotfoil in goud, goud/turkoois, per set

956091  4,50 1St.=
0,45

956242  12,95

956220  8,50

Classic Christmas

6-delig

8-delig

30 vel

met Hotfoil

met Hotfoil

met Hotfoil

36-delig

10 stuks
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Wenskaarten

617151 29,95 23,95 1St.=
2,00

GELLY ROLL glitter-gelstiften
12 gelstiften in verschillende kleuren, gel-inkt op water-
basis, heldere kleuren, constante inkttoevoer en lichtecht. 
Lijnbreedte: 0,5 mm, 12 stuks

Band ’Merry Christmas’
5 Banden van transparant papier, met glanzend folie 
veredeld, afmeting: ca. 230 x 40 mm, 5 stuks

Karton met motief
300 g/m², dubbelzijdig verschillend bedrukt, afmeting: ca. 49,5 x 68 cm, 1 vel

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

575439 8,95 7,15

614175 Zilver  3,75 1St.=
0,75

614186 Goud  3,75 1St.=
0,75

620570 Winterdroom  2,20 1qm=
6,54

620581 Winterlandschap  2,20 1qm=
6,54

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

728913 Goudkleur  3,50 1St.=
0,07

728382 XXL, ø 76 mm 12,25 9,80
573644 S, 20 x 19 mm  4,00

535796 S, 21 x 24 mm  4,00
541135 XXL, 62 x 73 mm 12,25 9,80

Kaartenset ’Modern’
Inhoud:
18 dubbele kaarten, 220 g/m², ca. 170 x 120 mm, 18 enveloppen, 120 g/m², 
ca. 178 x 125 mm, 2-kleurig gesorteerd, wit/grijs, 36-delig

36-delig

12 stuks

elk 5 stuks

300 g/m²

elk 50 stuks

7,15

23,95

8,95

29,95

2|
1|

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 6,60573714 L, 48 x 42 mm 8,25 6,60728348 L, ø 50 mm 8,25 6,60 500029 L, ø 46 mm 8,25 6,60
573699 XXL, 63 x 68 mm 12,25 9,80573725 XXL, 72 x 63 mm 12,25 9,80728407 XXL, ø 76 mm 12,25 9,80 529830 XXL, ø 71 mm 12,25 9,80

elk 2,20

OPITEC motiefpons
Geschikt tot 220 g/m² papier-
dikte. Alle afmetingen zijn bij 
benadering.
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Kaarten decoratief presenteren

12 stuks

8 stuks

245 g/m²

elk 10 vel

250-260 g/m²

elk 3,15

953428  15,95

953093  1,75 1St.=
0,15

953107  1,75 1St.=
0,22

614245 Goud 3,95 3,15 1qm=
88,98

614234 Zilver 3,95 3,15 1qm=
88,98

728430  14,50 1St.=
3,63

Houten boom
Om neer te zetten, met koord en knijpers, 
zonder decoratie, afmeting: ca. 390 x 100 x 
600 mm, whitewash, per stuk

Houten strooidelen ’Ster’
Afmeting: ca. 45 x 45 mm, ca. 2 mm dik, 
wit, 12 stuks

Houten strooidelen ’Sneeuwvlok’
Afmeting: ca. 48 x 48 mm, ca. 2 mm dik, 
wit, 8 stuks

Glitter stickerplaat
Ideaal om zelf motieven van te knippen,  
afmeting: ca. 295 x 120 mm, per stuk Ongekleurd, naturel, 245 g/m², 

afmeting: ca. 50 x 70 cm, 10 vel

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.

728256 S, 16 x 21 mm  4,00

728267 M, 25 x 30 mm 6,95 5,55

526119 XS, ø 16 mm  2,65
535737 S, ø 25 mm  4,00
550583 L, ø 50 mm 8,25 6,60
550402 XXL, ø 75 mm 12,25 9,80

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

521452 XXL, 45 x 68 mm 9,80 7,85

728289 M, 25 x 25 mm 6,95 5,55

Gunstig geprijsd! 
Nu in set 

voor maar

14,50

4-delig

Golfkarton
Dubbelzijdig gekleurd, 250-260 g/m², zuurvrij, 
afmetingen: 50 x 70 cm, wit, 10 vel
420022 7,20 5,75 1qm=

1,64

420158 5,10 4,10 1qm=
1,17

3,95

600 mm

Cadeaupapier kunt u terugvinden 
op pag. 16.
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607512 ca. ø 150 mm 2,95 2,35

425608 150 ml  6,15 100ml=
4,10

543827 ca. 70 x 9 mm  2,60 1St.=
0,05

956105  3,25 1St.=
0,54

490342  2,05

620813  4,50

607523 ca. ø 115 mm 1,95 1,55

425619 250 ml  9,25 100ml=
3,70

545265 ca. 40 x 7 mm  2,10 1St.=
0,04

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

Art Potch lak & lijm glimmer
Art Potch glimmer, een glanzende lak 
& lijm met glitter-effect voor  
servettentechniek.
Op waterbasis, droogt transparant en 
watervast op, per stuk
EUH208.12

Houten wasknijpers
Naturel, zonder decoratie, afmetingen: 
ca. 70 x 9 mm, pak 50 stuks

Houten engeltjes
Om op te hangen, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 115 x 120 mm, 
ca. 3 mm dik, gat: ca. 2 mm, 6 stuks

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

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

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

3-delig

20 stuks

6 stuks

elk 50 stuks

Meer servetten lijm kunt u 
terugvinden op pag. 8.

Wintertijd
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607486 ca. 280 x 80 x 280 mm  1,95

620374  3,75 1m=
1,88

620385  3,75 1m=
1,88

620363  3,75 1m=
1,88

808583  12,95 620606  9,50

607497 ca. 190 x 70 x 190 mm  1,60

Paper-Art ’Ster’
Om op te hangen, zonder decoratie, 
wit, per stuk

Tape van kant
100% katoen, zelfklevend, afmeting: 
ca. 2 m x 15 mm, grijs, per stuk

Tape van kant
100% katoen, zelfklevend, afmeting: 
ca. 2 m x 15 mm, vanille, per stuk

Tape van kant
100% katoen, zelfklevend, afmeting: 
ca. 2 m x 15 mm, wit, per stuk

Cadeau doosjes - hoekig
4 doosjes met deksel, wit met gouden 
stippen (glanzend), van sterk karton,
1 grote: ca. 315 x 214 x 107 mm,
1 medium: ca. 203 x 148 x 107 mm, 
2 kleine: ca. 148 x 98 x 107  mm, 4 stuks

Shabby set ’Veren’
Inhoud: 5 vel fotokarton, verschillende pastelkleuren, gelaserd, decoratieve 
veren om uit te drukken, 1 vel transparant papier, gelaserd, wit,  
ca. 70 - 120 mm, 104-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

4-delig

2 m

104-delig

 *EUH208.12: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90.

Lasercut 

elk 3,75
zelfklevend
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614957 Rendier  4,25

614946 Sneeuwvlokken  4,25
Glitterstickers, velgrootte: ca. 300 x 380 mm, motiefgrootte: ca. 20 - 125 mm, 
23 stickers op 1 vel

Raamstickers
Hecht door elektro-statische lading en daardoor meerdere keren te gebruiken. 
Geschikt voor schone, drogen en gladde oppervlakken.
Glittersticker, velgrootte: ca. 300 x 380 mm, Motiefgrootte: ca. 40 - 90 mm, 
15 stickers op 1 vel

Adventskalender ’Papieren zakjes’
Incl. 24 getallen stickers en een wit 7 m lang koord om op te hangen, 24 papieren zakjes in 
4 verschillende designs, geschikt voor levensmiddelen, afmeting: ca. 100 x 55 x 175 mm, 
naturel/bont, 29-delig

We R Memory Keepers - Alphabet Punch Board
Zelf letters maken van uw favoriete papier voor banners, party-decoraties en 
kaarten, kan heel eenvoudig met het Alphabet Punch Board. 
Afmeting letters: ca. 76 x 127 mm, afmeting Punch Board: ca. 285 x 185 mm, 
incl. instructie boekje, per stuk

620226  9,95

809855  37,50

954930 4,20 3,35 1St.=
1,12

954941 4,20 3,35 1St.=
1,12

954963 3,25 2,60

954974 3,25 2,60

ca. 32 mm breed, 3 stuks

ca. 32 mm breed, 3 st.

Memo clip
Metalen clip, goudkleur  
ca. 51 mm breed, per stuk

Metalen clip, zilverkleur 
ca. 51 mm breed, per stuk

29-delig

15 Stickers 23 Stickers

vanaf 2,60
3,25

Raamstickers ’IJskristallen’
Te gebruiken op glas, plakt, verwijderbaar zonder resten achter te laten, afmeting: 
ca. ø 30 - 110 mm, zilver/glitter, 48 motieven op 3 vel
620329  6,50

 48 Stickers
Raam decoratie
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441653 9,90 7,90 949999 21,95 17,55

808594  9,50

Micro LED lichtsnoer
Binnenverlichting, 45 LED’s, warmwit 
licht, batterijbox van kunststof, met aan/
uit-schakelaar en timerfunctie (ca. 6 uur), 
transparante kabel, afstand tussen de 
lampjes ca. 12 cm, 5 strengen ca. 90 cm, 
toevoersnoer ca. 40 cm, excl. 3 batterijen 
1,5 V (AA), per stuk

Houten lantaarn
Om neer te zetten, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 200 x 200 x 340 mm, 
grijs/gewit, per stuk

3D Papieren bouwpakket ’Verlicht dorp’
Alle delen zijn al voorgestanst en klaar om in elkaar gezet te worden. Het materiaal is 
geschikt voor 5 huizen. Afmeting grootste huis: ca. 50 x 50 x 120 mm, incl. plakband, wit, 
12 onderdelen

12-delig

Knutselset - Silhouet tafellichtjes ’Rendier’
De set bevat diverse stansdelen met lasergesneden filigrane patronen voor 4 tafellichtjes, 
van elk 2 in beige en bruin, incl. Duitstalige handleiding. Afmeting: ca. ø 100 x 100 mm, 
4 stuks
620592  9,95

4-delig

Raamdecoratie

7,90 17,55
9,90 21,95

340 mm
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952008  2,50

951965  2,50

951987  2,95

952466  15,95 948177 8,30 6,65

953554  7,95 100g=
7,95

951976  2,95

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
427288 ca. ø 70 x 150 mm  3,50

439724 ca. ø 80 x 250 mm  7,10

Houten hanger ’Eland’
Om op te hangen, afmeting: ca. 80 x 17 x 
100 mm, wit/roze/zwart, per stuk

Houten hanger ’Uil’
Om op te hangen, afmeting: ca. 90 x 17 x 
100 mm, wit/roze/zwart, per stuk

Houten ’Kerstboom’
Om neer te zetten, afmeting: ca. 60 x 35 x 
180 mm, wit/roze/zwart, per stuk

Houten slee
Om op te hangen en neer te zetten, met motief uitsparing, 
zonder decoratie, afmeting: ca. 540 x 110 x 100 mm, 
gewit, per stuk

Potpourri mix
Verschillende natuurproducten, gedeeltelijk terracotta kleur geverfd en 
wit gewassen, afmeting van de box: ca. 25 x 5 x 28 cm, per stuk

Eucalyptus tak gedroogd
Afmeting: ca. 450 mm lang, grijs/blauw, 
100 g

Houten ’Vogel’
Om neer te zetten, afmeting: ca. 105 x 40 x 
165 mm, wit/roze/zwart, per stuk

Stompkaars
Wit, per stuk

Lichtroze/wit
809648

Zand/wit
809626

Lindegroen/wit
809659

Zilver/wit
809615

Satijnband ’Sterren’
Met weefkant, afmeting: ca. 2 m x 10 mm, 
per stuk
elk  1,75 1m=

0,88

6,65 
8,30

Gunstig geprijsd! 

100 g

elk 2 m
elk 1,75

Satijnenband - Sterren

540 mm

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!
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952248  1,95

952237  2,10

952226  4,25

953163  2,50 1St.=
0,21

809545  2,50 1m=
1,25

953129 ca. 50 x 50 mm  2,25 1St.=
0,19

953130 ca. 30 x 30 mm  2,25 1St.=
0,09

809534  2,50 1m=
1,25

953071  11,95 1qm=
2,57

953141  2,25 1St.=
0,19

953495  5,95

953152  2,25 1St.=
0,19

Houten hanger “Kertboom en Vogel”
Afmeting: ca. ø 145 x 15 mm, wit/grijs, per stuk

Houten hanger “Winterlandschap”
Met draad, afmeting: ca. 195 x 15 x 400 mm, 
wit/grijs/naturel, per stuk

Houten hanger “Merry X-Mas”
Afmeting: ca. 280 x 5 x 500 mm, grijs/
wit/naturel, per stuk

Berkenschors sneeuwvlokken
Afmeting: ca. ø 60 mm, ca. 2 mm dik, 
gewit, 12 stuks

Band ’Winter’
Afmeting: ca. 2 m x 40 mm, grijs/wit, 
per stuk

Berkenschors sterren
ca. 2 mm dik, gewit, 24 stuks

ca. 2 mm dik, gewit, 12 stuks

Band ’Sterren’
Afmeting: ca. 2 m x 40 mm, blauw/goud, 
per stuk

Sneeuw watten - soft
40 g/m², afmeting: ca. 3 x 1,55 m, wit, 
per stuk

Berkenschors kerstbomen
Afmeting: ca. 55 x 40 mm, ca. 2 mm dik, 
gewit, 12 stuks

Houten - berkenschors kaarsen-
houder
Om neer te zetten, met 4 metalen schaal-
tjes voor stompkaarsen ca. ø 55 mm, 
afmeting: ca. 450 x 140 x 55 mm, naturel/
gewit, per stuk

Berkenschors engeltjes
Afmeting: ca. 45 x 50 mm, ca. 2 mm dik, 
gewit, 12 stuks

2 m 2 m

40 g/m²

3 x 1,55 m

12 stuks 12 stuks

12 stuks
24 stuks

12 stuks

450 mm

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!
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953336  3,75

952570  4,95

952352  2,25

952411  3,95

953118  1,95 1St.=
0,65

952422  4,95

952020  1,95 1St.=
0,49

953233  2,50

951932  1,95 1St.=
0,33 951954  1,95 1St.=

0,33

594460 2,95 2,35 1St.=
1,18

Houten Kerst decoratie
Om neer te zetten, 4 verschillende houten 
delen om te plaatsen in de 3 gleuven, 
afmeting: ca. 90 x 70 x 90 mm, minttin-
ten/wit/naturel, 5-delig

Houten strooidelen ’Engel’
3 groottes, afmeting: ca. 25/60/80 mm, 
ca. 10 mm dik, mintgroen/donkerbruin, 
19 stuks

Houten slee X-Mas
Om op te hangen of neer te zetten, 
afmeting: ca. 190 x 90 x 45 mm, 
grijs/mintgroen, per stuk

Houten huis met engel en ster
Om neer te zetten, afmeting: ca. 110 x 25 x 
150 mm, wit/mintgroen/naturel, 3-delig

Houten hanger ’Sneeuwvlok’
Verschillende vormen, afmeting: ca. 100 x 
100 mm, ca. 2 mm dik, wit, 3 stuks

Houten ster
Om neer te zetten, afmeting: ca. 190 x 25 x 
180 mm, mint/groen/naturel, 3-delig

Houten hanger “Ster”
Met motiefuitsparing, afmeting: ca. 90 x 
90 mm, ca. 2 mm dik, grijskleurig, 4 stuks

Hanger met dennenappels
Afmeting: ca. 330 mm lang, ijsblauw, 
per stuk

Houten strooidelen “Sneeuwvlok”
Afmeting: ca. ø 60 mm, ca. 2 mm dik, 
grijs, 6 stuks

Houten strooidelen “Engel”
Afmeting: ca. 50 x 40 mm, ca. 2 mm dik, 
grijs, 6 stuks

Vilten hangers ’Vogel’
Afmeting: ca. 65 x 60 mm, mint/roze, 
2 stuks

5-delig

3-delig

3-delig 4 stuks 6 stuks 6 stuks

2-delig

3-delig

19-delig

Krans van takjes kunt u terugvinden op pag. 5, meer kransen 
op pag. 32.
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Een verscheidenheid aan 
winterlandschappen

Houten “Huis met winterlandschap”  
Om neer te zetten, : ca. 145 x 33 x 230 mm, naturel/wit, per stuk, 5,25 €  952271

Glazen stolp met ’Wintertafereel’ van hout  
Om neer te zetten, met decoratie, afmeting: ca. ø 75 x 105 mm, 
naturel, per stuk, 4,25 €  952341

Glazen bol met ’Winterlandschap’ van hout  
Om op te hangen, met decoratie, afmeting: ca. ø 65 x 80 mm, 
wit, per stuk, 3,50 €  952330

Houten ’Verlicht wintertafereel’  
Om neer te zetten, met LED-verlichting, warm licht, levering zonder 2 batterijen 
1,5 V (AAA), afmeting: ca. 220 x 60 x 150 mm, per stuk, 9,25 €  953521

Houten hanger “Kerststalmotief”  
Met motiefuitsparing, afmeting: ca. ø 110 mm, ca. 5 mm dik, 
grijs, per stuk, 1,75 €  952042

Houten decoratie met LED - “Merry Christmas”  
Om op te hangen, warm licht, afmeting: ca. ø 220 x 30 mm, 
excl. 2 batterijen 1,5V (AAA), per stuk, 9,25 €  952293
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* H302: Schadelijk bij inslikken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroor-
zaakt ernstige oogirritatie. 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.

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

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 pigment.
Toevoegen: 2-5 %
20 ml

497230 Vanille  3,10 100ml=
31,00

446815 Goud  3,80 100ml=
19,00

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

492425 Parelmoer  3,80 100ml=
19,00

497252 Sinaasappel  3,10 100ml=
31,00

446804 Zilver  3,80 100ml=
19,00

497171 Rozen  3,10 100ml=
31,00

481178 Lavendel  3,10 100ml=
31,00

492388 Winterdroom  3,10 100ml=
31,00

936318  4,90 100g=
9,80936307  4,10 100g=

8,20

480600 Bruisend 11,15 8,90 1kg=
22,25

480596 Schuimend 13,40 10,70 1kg=
26,75

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

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

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

Badballen

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

400g400g

50g 50g

De handleiding voor de geurende badballen kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/badballen

Deelbare kunststof bollen voor het vormen 
van badballen kunt u terugvinden op pag. 52.

Onze tip!
Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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Papieren doosjes
Om te vouwen, met vouwranden, zon-
der decoratie, afmeting: ca. 90 x 90 x 
50 mm, 2 stuks

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

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90.

Geurende zeep geschenken

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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

808321  7,95

808310  7,95

620802  7,75

614854 Bruin  2,95
614865 Wit  2,95

486570 19,00 15,20

614452 Transparant  8,95 1kg=
17,90 494564 Transparant  10,10 1kg=

20,20

620640 Transparant  22,00 1kg=
14,67

614463 Opaak/wit  8,95 1kg=
17,90

620662 Transparant  22,00 1kg=
14,67

620673 Opaak/wit  22,00 1kg=
14,67

494531 Opaak/wit  10,10 1kg=
20,20

620651 Opaak/wit  22,00 1kg=
14,67

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

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

Papieren doosjes
Om te vouwen, met vouwranden, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 150 x 70 x 40 mm, 
2 stuks

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

Glycerine gietzeep - Eco Aloë Vera
Deze glycerine zeep is zonder dierlijke 
bestanddelen gemaakt (dierproefvrij), der-
matologisch getest en huidvriendelijk door 
de PH waarde 8,5 - 9, met aloë vera, 500 g, 
per stuk 500 g

1500 g 1500 g

Glycerine gietzeep - Eco olijfolie
Deze glycerine zeep is vervaardigd zonder 
dierlijke bestanddelen en niet getest op 
dieren. Dermatologisch getest en huid-
vriendelijk vanwege de pH-waarde 9, met 
olijfolie, per stuk

15,20
19,00

614832 Wit  2,95
614843 Bruin  2,95

elk 2 stuks elk 2 stuks
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598785  5,95 1St.=
0,06

579639 8,80 7,05

426112 ca. 55 mm 0,80 0,65

441242 ca. 80 x 80 mm 1,30 1,05

490135 1,60 1,30

578493 17,40 13,90

727939 14,95 11,95

490146 1,00 0,80

425183 ca. 70 mm 1,00 0,80

619005 ca. 140 x 140 mm 1,65 1,30

510965  4,05

594884  2,50 100g=
25,00

Strass stenen
In verschillende vormen, groottes en kleu-
ren, vrijblijvend gesorteerd, ca. 250 stuks

Kunststof klok
Met klepel, glashelder, per stuk

Kunststof ster
Glashelder, met 5 punten, 2-delig

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

Decoratie boom
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, 
afmetingen: ca. 52 x 18 x 93 cm, 17-delig

Marmerverf set Magic 
Marble ’Chalky Living’
Inhoud: 6 potjes van elk 20 ml in de kleuren: Noble 
Nougat mat, Mademoiselle Rosè mat, Sir Petrol mat, 
Volcanic Gray mat, kleurloos, zwart, 6 stuks
Voor het marmeren van hout, glas, kunststof, papier, 
metaal, aardewerk, terracotta, tempex. Matte, nordic-coo-
le tinten met krijtoptiek. De verf heeft een briljante kleur, 
hoge lichtechtheid, is weersbestendig, bevat oplosmiddel, 
licht ontvlambaar.
waarschuwing H226 H336

Kunststof druppel
Glashelder, afmeting: ca. 110 mm, 2-delig

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

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

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

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

7,05

11,95

1,30

0,8013,90

8,80

14,95

1,60

1,0017,40

250-delig10 g

2-delig2-delig

100 stuks

2-delig17-delig 2-delig
93 cm

Kunststof bol
Glashelder, 2-delig
459991 ca. ø 30 mm 0,55 0,45

490076 ca. ø 140 mm 2,75 2,20

490032 ca. ø 70 mm 1,00 0,80

616085 ca. ø 250 mm 22,50 18,00

490010 ca. ø 50 mm 0,80 0,65

616063 ca. ø 180 mm 4,95 3,95

490054 ca. ø 100 mm 1,60 1,30

616052 ca. ø 40 mm 0,70 0,55

490087 ca. ø 160 mm 3,50 2,80

490043 ca. ø 80 mm 1,10 0,90

616096 ca. ø 290 mm 33,50 26,80

490021 ca. ø 60 mm 0,90 0,70

616074 ca. ø 200 mm 6,25 5,00

490065 ca. ø 120 mm 1,95 1,55

Het Paper-Art paard (N° 510965) 
kan met acrylverf en verschillende 
knutselmaterialen versierd worden.

Onze tip!

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!
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Zen-Pen set - Gemak
4 zen-stiften van elk 28 ml in de kleuren: mint, roze, aqua 
en lotus. 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 stuks
waarschuwing H319 EUH208.15

Aardewerk effect verf
De matte effect verf in oud-wit zorgt voor een mooie 
aardewerk optiek op zuigende en niet-zuigende onder-
gronden. De verf is op waterbasis, weersbestendig, sja-
bloneerbaar en dekkend. Incl. Duitstalige handleiding. 
150 ml, per stuk
EUH208.43

Satiné mat glas
Transparante verf geschikt voor lichtdoorlatende onder-
gronden in ijs of melkglas optiek, op waterbasis, water-
vast en halftransparant. Verf met een spons aanbrengen, 
82 ml, per stuk
H225 H304 H315 H318 H336 H400 H410 EUH208.13

616993  9,95 100ml=
8,88

612689 6,50 5,20 100ml=
3,47

elk  4,75 100ml=
9,50

Zilver
612601

Opaak
612612

Goud
612634

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90.

Gevarenaanduidingen:
* H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H226: Ontvlambare vloeistof 
en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen 
terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig 
oogletsel. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of 
duizeligheid veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410: Zeer giftig voor 
in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208.13: Bevat 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIA-
ZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie 
veroorzaken. EUH208.15: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. 
EUH208.43: Bevat GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Meer verf vindt u terug in onze 
hoofdcatalogus op pag. 460.

5,20
6,50

4-delig

150 ml

elk 82 ml

Met een spons N°579097 Satinè erop deppen, laten drogen en dit herhalen. Keramiek effect 
N° 612689 met een spons op een aantal plekken erop deppen en laten drogen. 
Met schuurpapier het geheel schuren.

Onze tip!
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Vilten knutselset ’Banketbakkerij’
Viltset voor het zelf maken van verschillende banketbakkerij producten.
Inhoud:
5 knutselvilt platen, ca. 200 x 300 mm, 7 knutselvilt platen, ca. 150 x 200 mm, 
kleurig gesorteerd, 6 katoengaren elk 4 m lang, verschillende kleuren, 30 g vul-
watten, 1 naainaald, incl. Duitstalige handleiding en patroon, 20-delig
613858  9,95

Vilten producten

Vilten knutselset ’Supermarkt’
Viltset voor het zelf maken van verschillende  
supermarkt producten.
Inhoud:
5 knutselvilt platen, ca. 200 x 300 mm, 7 knutselvilt 
platen, ca. 150 x 200 mm, kleurig gesorteerd, 
6 katoengaren elk 4 m lang, verschillende kleuren, 
30 g vulwatten, 1 naainaald, incl. Duitstalige hand-
leiding en patroon, 20-delig
613869  9,95

20-delig

20-delig

Voorbeelden van folia

Voorbeelden van folia

Vilten gekleurde balletjes - mega set
Verschillende kleuren, in 3 groottes, 8 grote: ca. ø 30 mm, 
16 middelgrote: ca. ø 20 mm, 24 kleine: ca. ø 10 mm, 
48 stuks
617357 14,95 11,95 1St.=

0,25

48-delig

10 stuks

10 stuks

100 g

100 stuks

Knutselvilt
Kleurrijk gesorteerd, 100% polyester, afmeting: ca. 200 x 
300 mm, ca. 1 mm dik, set van 10

Knutselvilt assortiment
Synthetisch, kleurig gesorteerd, afmetingen ca: 200 x 
300 mm, 1,5 mm dik, pak 10 stuks

Synthetisch, kleurig gesorteerd, afmeting: ca. 1,5 mm dik, 
pak 100 stuks

417821  5,75 1qm=
9,58 512037 ca. 200 x 300 mm  3,65 1qm=

6,08

512808 ca. 200 x 300 mm  30,55 1qm=
5,09

505795 ca. 450 x 700 mm  12,35 1qm=
3,53

Knutselvilt, 1,5 mmKnutselvilt, 1 mm
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Duits boek: Kunterbunter Kaufladen
Susanne Schmalenberg - TOPP Uitgeverij
Eenvoudig, ongevaarlijk en schattig: levens-
middelen van vilt om zelf te maken.  In een 
handomdraai gemaakt van vilt en met wat-
ten gevuld. Zo ontstaat een bloemkool, 
drop of sardines.
Softcover, 64 pagina’s, met handleidingen, 
afmeting: ca. 170 x 210 mm, per stuk

Paper-Art ’Mand’
Om neer te zetten, beweegbaar hengsel, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
100 x 60 x 110 mm, per stuk

Paper Art “Mandje”
Met hengsel, rechthoekig, naturel, 
zonder decoratie, afmetingen: ca. 
120 x 80 x 50 mm, per stuk

Uhu Arts & Crafts Glue
Zonder oplosmiddel.
Uitwasbare lijm in een praktische fles voor 
het eenvoudig en netjes lijmen van papier, 
karton, natuurlijke materialen, vilt, textiel, 
veren, kralen, hout etc. Met spatel voor 
het gelijkmatig verdelen van de lijm. 
100 g, per stuk

616797  9,95 614980  2,95 451395  1,35 308821  3,60 1kg=
36,00

Zonder oplosmiddel

11,95 
Gunstig geprijsd! 

14,95 
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1000 stuks

elk 50 g

4 stuks100 g

620547  9,95

615573  3,75 1kg=
37,50

548861  2,05 100g=
4,10

620536  14,95

537732  1,45 1St.=
0,36

806455  3,90 1qm=
123,81 504582  3,90

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

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

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

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

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

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

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

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 2,95

Tempex bollen kunt u terug-
vinden op pag. 22, sjablonen 
kunt u terugvinden vanaf pag. 
417, alsmede acrylverf vanaf 
pag. 406.

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

Weihnacht
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528845  9,95

528568  8,95

528878  7,95

617531  4,50 100ml=
5,11

1 vorm, 1 motief, afmeting: ca. 125 x 330 mm, 
ca. 35 mm diep, kunststof, benodigd materi-
aal: ca. 1300 g creatief beton, per stuk

Gietvorm ’Kerstboom’
1 vorm, 1 motief, afmeting: ca. 95 x 250 mm, 
ca. 35 mm hoog, kunststof, benodigd materi-
aal: ca. 800 g creatief beton, per stuk

Gietvorm ’Kerstbomen’
1 vorm, 4 motieven, afmeting: ca. 80 - 
160 mm, ca. 30 mm diep, kunststof, beno-
digd materiaal: ca. 580 g creatief beton, 
per stuk

Beton - Art-Liner
Met de contourliner kunt u eenvoudig teksten, contouren, 
contouren van ornamenten of motieven voor beton versie-
ringen in de gietvorm tekenen.   De dikke latex-emulsie 
wordt direct vanuit de fijne spuitmond uit het flesje gedrukt 
en hardt binnen 2 - 3 uur gummi-achtig, elastisch uit. 
88 ml, per stuk
H412

1 deel 
water

10 delen 
beton

Gunstig 
geprijsd! 

300 ml

4 motieven

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

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 gebrui-
ken. Maar ook vormen van papiermaché 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

572109  12,25 1L=
40,83

Formalate - Latex afgietmateriaal
Het afgietmateriaal is geschikt om Paper 
Art vormen duurzaam te maken bij het 
gebruik van creatief-beton. Paper Art 
vorm met latex emulsie bestrijken, laten 
drogen, met creatief-beton opvullen en 
laten uitharden, beton uit de Paper Art 
vorm halen. Levering incl. producthand-
leiding. 300 ml, per stuk.
H400

H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400: 
Zeer giftig voor in het water levende organismen. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen.

Roest effect set
Decoraties in roest-optiek zelf maken.
Inhoud: 1 Rusty roest-effect verf 150 ml, 1 Rusty Oxid-
Patina 50 ml, 6 sponsjes, incl. Duitstalige handleiding, 
8-deligGlaskralen mix

Verschillende vormen, groottes en kleuren, vrijblijvend 
gesorteerd, beslagen, afmeting: ca. 4 - 12 mm, rijggat: 
ca 1 - 2 mm, 100 g

607833  14,50

582988 6,50 5,20

Uit het bos

100 g

5,20
6,50

8-delig

Houten wielen en -ballen om van roest te voor-
zien kunt u terugvinden op www.opitec.com

88 ml

De handleiding voor de kerstbomen kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/beton-kralenboom
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2 motieven 3 motieven

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90 

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

Sterrenregen

6 stuks

805998 5 stuks  8,95 1qm=
28,73

821540 10 stuks  16,95 1qm=
26,90

509099 Goud  8,80 1qm=
27,94

613043  10,50613010  7,50509088 Zilver  8,80 1qm=
27,94

Koperfolie
Voor het maken van afbeeldingen, orna-
menten of schrijfwerk in zowel hoog als 
in diep reliëf. Zacht vormbaar materiaal. 
afmetingen: ca. 300 x 210 x 0,1 mm

Aluminiumplaat
Zacht en diep te ciseleren, afmetingen: 
300 x 200 x 0,15 mm, 5 vellen

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 creatief beton, 
per stuk

Houten strooidelen ’Sneeuwvlokken’
Afmeting: ca. ø 60 mm, ca. 2 mm dik, grijs, 6 stuks

Sjabloon ’Ornament’
Kunststof, afmeting: ca. 152 x 203 mm, per stuk

Mask Stencil sjabloon 
Ornament
Kunststof, afmeting: ca. 297 x 210 mm, per stuk

951895  2,10 1St.=
0,35808446  7,50619784  4,95

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

620765  10,50 620754  10,50

480666  4,50 1L=
45,00

608781 14,95 11,95618618 13,95 11,15

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 mate-
riaal: ca. 200 g creatief beton, per stuk

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

Bijenwas kaarsenset
Inhoud: 4 bijenwas platen ca. 140 x 
80 mm, 4 bijenwas platen ca. 100 x 
180 mm, 4 gewaxte lonten ca. 200 mm 
lang, 2 decoratieve bijen, incl. handlei-
ding, 14-delig

Siliconen vormen - getallen van 0-9
10 vormen, grootte ca. 40 - 80 x 80 mm,  
ca. 25 mm hoog, van -40°C tot +230°C te 
gebruiken, vaatwasmachine bestendig, 
benodigd materiaal: ca. 1500 g creatief 
beton, 10-delig

LED sterren - op stokje
Om in te steken, buitenverlichting met timerfunctie, LED-sterren transparant, 
warmwit licht, batterijbox van donker kunststof, met schakelaar, donker snoer, 
afmeting: ca. 35 x 9 cm, toevoersnoer 31 cm, excl. 3x batterij 1,5 V (AA). per stuk
954398  17,50

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

LED sterren zijn zonder betonnen sokkel. Deze worden met de 
gietvorm N°617449 en creatief beton N° 570152 gegoten.

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

Hout/metalen tafeltje 
ca. ø 230 x 195 mm, 9,95 €   953440

100 ml

14-delig

10 stuks

4 motieven

5 motieven
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729399  4,25

681040 5 mm ø, 50 cm  1,65 1m=
0,33

681051 6 mm ø, 50 cm  1,65 1m=
0,33

681062 8 mm ø, 50 cm  1,95 1m=
0,39

314846  2,25 300731  7,50

Maatbekers set
Kunststof, 3 groottes, inhoud: 1 Liter, 
500 ml en 250 ml, melkwit, 3 per set

Rondhout
Beuken- of berken rondhout  10 stuks

Plamuurmessen set
Afmeting: ca. 30 en 50 mm breed, 
ca. 190 mm lang, 2 stuks

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

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt 
ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen 
veroorzaken.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

4-delig

30 g 
water

100 g 
kneed-
beton

Profi kneedbeton - set
Dit hoogwaardige, professionele kneed-
beton maakt het vormen van steenachti-
ge figuren mogelijk maar ook reliëfs, 
schalen en veel meer. Het Profi-
kneedbeton bevat schadelijke stoffen (het 
dragen van handschoenen bij gebruik, is 
daarom noodzakelijk).
Het harden van het model duurt 6 - 8 uur, 
voor het compleet harden wordt 72 uur 
aangehouden. 
Mengverhouding: 30 g water : 100 g 
Profi-kneedbeton
Inhoud: 1 pak creatief beton, 1 paar hand-
schoenen, 1 mengbeker, incl. Duitstalige 
handleiding, 4-delig
gevaar H315 H318 H335
617391 500 g 5,95 4,75 1kg=

9,50

617405 1500 g 13,95 11,15 1kg=
7,43

617416 3500 g 22,95 18,35 1kg=
5,24

Kneedbeton

7-delig
2-delig

10 stuks

3-delig

Tempex bol
Wit, per stuk

2-delig, van binnen hol, 2-delig
547112 ca. ø 150 mm  1,40

507249 ca. ø 250 mm  3,90

543274 ca. ø 400 mm  12,95

547123 ca. ø 200 mm  2,75

507250 ca. ø 300 mm  4,40

543399 ca. ø 500 mm  14,95

510314 ca. ø 120 mm  0,80
547101 ca. ø 100 mm  0,60

massief beukenhout

Halve kogel
Beuken, zonder decoratie, zonder boorgat, 
10 stuks
109346 ca. ø 15 mm  0,80 1St.=

0,08

109335 ca. ø 30 mm  1,95 1St.=
0,20

109357 ca. ø 20 mm  1,15 1St.=
0,11

109287 ca. ø 40 mm  2,75 1St.=
0,28 681073 10 mm ø, 50 cm  2,10 1m=

0,42

De creatiefset roest-effect N° 607833 kunt u terugvinden op 
pag. 56.

De handleiding voor de kneedbeton figuren kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/kneedbeton-engel

Tempex kegels kunt u terug-
vinden op pag. 22.
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955394 Eenhoorn, 145 g/m² 8,95 7,15 1qm=
10,21

955408 Stippen, 115 g/m² 8,95 7,15 1qm=
10,21

955383 Allium bloemen, 115 g/m² 8,95 7,15 1qm=
10,21

516743  6,50

729366  9,75

729355  3,25

Katoenen stof
Bedrukte stof van 100% katoen, afmeting: ca. 1,40 m lang, ca. 50 cm breed, per stuk

Naaigaren set
32 kleuren, elk 15 m lang, elke kleur is 
nog een keer op een naaimachine spoel 
gewikkeld. 100% polyester, 64-delig

Naaigaren set
100% polyester, 20 kleuren, elk 500 m lang, 20 stuks

Naaigaren
Op spoel, 2-vaks gesorteerd, afmeting: 
elk ca. 60 m lang, zwart en wit, 6 stuks

Brother naaimachine RL417
Uitgebreid programma voor 
standaard- en decoratieve steken 
alsmede praktische functies
De Brother RL417 - chic, sterk, robuust, 
traditioneel, optimaal uitgerust en ideaal 
voor de prijsbewuste hobbyist!

Specificaties:
·17 ingeprogrammeerde steken: de keuze uit 
standaardsteken en decoratiesteken is ide-
aal voor het naaien van kleding, accessoires 
en meubel- en gordijnstoffen.

·Naaisnelheid: 800 steken/min.
·4-staps knoopsgatfunctie: de speciale 
knoopsgatvoet garandeert het altijd een-
voudig en precies naaien van knoopsgaten.

·6-punt transporteur: het zonder moeite 
naaien van elke soort stof, maakt niet uit of 
het zijde of zwaar katoen is.

·Tweelingnaald functie: maakt het mogelijk 
twee draden te gebruiken voor naadverste-
viging, dubbel naaien of decoratieve effec-
ten met twee kleuren.

·Vrije arm: Door het accessoirecompartiment 
van de naaitafel te verwijderen, wordt het 
naaioppervlak kleiner. Handig voor het naai-
en van broekspijpen, mouwen, ronde delen 
en het naaien van zakken..

621174  159,00

Leuke cadeaus zelf naaien

elk 7,15

elk 500 m

elk 15 m elk 60 m

20-delig

Stof Toebehoren

64-delig 6-delig
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·Instelbare draadspanning: De comfort-
functie van de instelbare draadspanning 
zorgt voor een optimaal stekenpatroon.

·LED-verlichting: ingebouwde heldere ver-
lichting.

·Achteruitnaai functie: Door het achteruit 
kunnen naaien wordt de begin en eind 
draad veilig geblokkeerd.

Overige kenmerken:
Horizontale klemvrije grijper
Automatische haspel voor de onderdraad
Instructie DVD en gedrukte versie
3 Jaar fabrieksgarantie

Meegeleverde accessoires: 
Naaivoet „J“ (aan de machine), knoopsga-
tenvoet „A“, ritsvoet „I“, stopplaatje, 
knoopbevestigingsvoet „M“, 4 spoelen 
(een is in de machine), tweelingnaald, 
3 naalden (90/14), ovale schroevendraaier, 
voetpedaal

100% katoen

Meer keuzes aan naaimachines kunt u terugvinden op www.opitec.nl/naaimachines
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Texipap (wasbaar) papier
Het scheur- en watervaste materiaal TexiPap - washable Paper - is een mix van papier en 
kunststof in leeroptiek. Op TexiPap kan genaaid, geborduurd of geplakt worden. Door 
het gebruik van embossing sjablonen, stempels en watervaste verf kan TexiPap naar 
eigen wens versierd en gepersonaliseerd worden. Het materiaal heeft aan een kant een 
metallic optiek en de andere kant is naturel/bruin van kleur. Het materiaal kan gestre-
ken worden en in de wasmachine tot 40°C,  daardoor ontstaat een rimpel-effect. 
Afmeting: ca. 48 x 110 cm, per stuk

Band - glans
Op houten spoel, enkelzijdig in metallic optiek, achterkant naturel/bruin, 
afmeting: ca. 3 m x 17 mm, per stuk620396 Goud  15,95 1qm=

30,21

952123 Koperkleur  3,75 1m=
1,25620400 Zilver  15,95 1qm=

30,21

620411 Rozegoud  15,95 1qm=
30,21 952134 Goudkleur  3,75 1m=

1,25

elk 3 m

elk 48 x 110 cm

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Texipap
Papier in leeroptiek

Texipap is zeer geschikt voor de Sizzix machine N° 581889. In ons 
voorbeeld wordt het embossing sjabloon 
N° 616616 gedrukt en dan het gsm zakje genaaid. Sizzix artikelen 
kunt u terugvinden in de catalogus of op www.opitec.nl/Sizzix

elk 15,95

elk 3,75
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620639  9,25 614083  7,50

Knutselset cadeau tasjes
Set bevat diverse stansdelen voor 10 cadeau 
tasjes in verschillende groottes, naturel, incl. 
15 kleine siliconenstempels en 1 band. 
Afmeting: grootste tasje ca. 90 x 40 x 
205 mm, kleinste tasje ca. 50 x 50 x 50 mm, 
26 delig

Kraft papieren zakken
Inhoud:
6 papieren zakken, ca. 114 x 203 x 50 mm, 
6 diamant stickers, 6 hangers om te 
beschrijven, deels met hotfoil goud, 
1 satijnband, ca. 2 m lang, 
1 koord ca. 3 m lang, 20 delig

Houten stempel ’Let it Snow’
Motiefgrootte: ca. 40 x 36 mm, stempel: ca. 45 x 45 x 
25 mm, per stuk

Houten stempel ’Winterwonderland’
Motiefgrootte: ca. 61 x 45 mm, 
stempel: ca. 75 x 50 x 25 mm, per stuk

Stempelkussen mini
Afmeting: ca. 30 x 30 x 15 mm, per stuk

524829 7,95 6,35 524841 9,95 7,95

620444 Zilver  1,00
620455 Goud  1,00
620466 Zwart  1,00

Adventskalender ’Pyramides’
Incl. 6 m koord om mee op te hangen, 24 vouw-pyramides, beschreven met de getallen 
1-24, afmeting: ca. 75 x 75 x 80 mm, goud/wit, per set
620318  7,50

Papier sets

Stempel en stempelkussen

26-delig

25-delig

20-delig

6,35 7,95
7,95 9,95

elk 1,00
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592952 13,50 10,80

952754  5,00

809925  7,95 1St.=
0,33

Houten ’Kerstboom’
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, afmeting 
compleet: ca. 295 x 80 x 305 mm, ca. 7 mm dikte, 3-delig

Houten box
Houtvezelplaat, met hout-optiek, om op te 
hangen of neer te zetten, naturel, zonder 
decoratie, met decoratieve handgreep, 
afmeting: ca. 100 x 110 x 170 mm, 
per stuk

My Mind’s Eye™ - kaarten met motief Joyful™
110 g/m², dubbelzijdig bedrukt, verschillende motieven, 
afmeting: ca. 75 x 100 mm, zwart/wit, met hotfoil in 
goud, 24 stuks

Exclusief voor 
de Kerst

24-delig

3-delig

24-delig 4-delig 32 Stickers

24 vel

My Mind’s Eye™ - papierblok Joyful™
200 g/m² papier met motief, dubbelzijdig bedrukt, 
verschillende motieven, afmeting: ca. 152 x 152 mm, 
zwart/wit, met hotfoil in goud, 24 vel

My Mind’s Eye™ - decoratieve 
splitpennen Joyful™
Verschillende motieven en groottes, 
afmeting: ca. ø 6 - 15 mm, ca. 1,5 mm dik, 
zwart/wit/goud, 24 stuks

My Mind’s Eye™ - reversspelden 
Joyful™
Van metaal, 4 verschillende motieven, 
afmeting: ca. 20 - 35 mm breed, ca. 28 - 
45 mm hoog, ca. 2 mm dik, zwart/wit/
goud, 4 stuks

My Mind’s Eye™ - stickers Joyful™
Met schuimstof gevuld, verschillende 
motieven en groottes, afmeting: ca. 7 -  
60 mm lang, ca. 1 mm dik, zwart/wit/
goud, 32 stickers op 1 vel

809947  9,95 1qm=
17,94

809903  9,95 809914  9,95 809936  7,50

305 mm

10,80 
13,50

Gunstig geprijsd! 
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Kaarsen 3D-gietvorm ’Diamant’
Latex, 3D-vorm, afmeting: ca. ø 80 x 
75 mm, per stuk

620776  4,75

727700 ca. 55 x 80 mm  5,95
727722 ca. 55 x 140 mm  6,50

618076  4,95620787  5,25

617748  9,95

727696 ca. 60 x 80 mm  5,95
727711 ca. 60 x 140 mm  6,50 617793  5,95

618065  4,95

Latex 3D-gietvorm ’Huis’
3D-vorm, afmeting: ca. 85 x 60 x 100 mm, 
per stuk

Kaarsen gietvorm ’Ster’
Inhoud: 1 kunststofvorm, 1 lontje, 1 blokje 
afdichtmassa, 1 houten staafje, incl. 
Duitstalige handleiding, 4-delig

Kaarsen 3D-gietvorm
Latex, 3D-vorm, grootte: ca. ø 80 x 
120 mm, per stuk

Latex 3D-gietvorm ’Huis’
3D-vorm, afmeting: ca. 85 x 65 x 130 mm, 
per stuk

Gietvorm ’Kaarsen’
1 vorm, 3 verschillende motieven, 
afmeting: ca. ø 22 x 220 mm, per stuk

Kaarsen gietvorm ’Cilinder’
Inhoud:
1 kunststofvorm, 1 lontje, 1 blokje afdicht-
massa, 1 houten staafje, incl. Duitstalige 
handleiding, 4-delig

Gietvorm houders
De vormhouders zijn in grootte verstelbaar 
en ideaal voor gietvormen die boven het 
hoofd gevuld moeten worden met gietpoe-
der, creatief beton of gietzeep.
Afmeting: ca. 153 x 20 mm, ingesteld 
om 5 mm, 4-delig

Maïsgeel
428156

Wit
608758

Donkerrood
428112

Donkerblauw
428134

Zwart
608769

Waspigment
Concentraat voor het kleuren van 
kaarsenwas, ca. 20 g
Per kleur 6,45 5,15 100g=

25,75

Intensief kleurende pigmenten elk 20 g

1000 g

elk 4-delig elk 4-delig

5000 g
1000 g

4-delig

elk 1 vel

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

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

438050  8,95

439861 1000 g  6,75

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

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

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

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

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

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

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

479296 Lontdikte 11  1,25 1m=
0,83439872 5000 g 29,50 23,60 1kg=

4,72

Lila
428123

617841

617863 617852

Kaarsen transferfolie
Filigrane patroon naar wens afknippen, in water weken, 
het motief voorzichtig van het papier afhalen, op de 
kaars plaatsen en het licht droog deppen.
Inhoud: 12 motieven, velgrootte: ca. 105 x 300 mm, 
motiefgrootte: ca. 30 - 295 mm, goud glinsterend, 1 vel

Inhoud: 17 motieven, velgrootte: ca. 105 x 300 mm, 
motiefgrootte: ca. 13 - 295 mm, zilver glinsterend, 1 vel

Inhoud: 19 motieven, velgrootte: ca. 105 x 300 mm, 
motiefgrootte: ca. 15 - 65 mm, goud glinsterend, 1 vel

617841  2,75

617863  2,75

617852  2,75

Transferfolie voor kaarsen

elk 1,50

elk 2,75

Meer kaarsen - gietvormen, wasplaten en kaarsenstiften kunt u 
terugvinden in onze hoofdcatalogus vanaf pag. 622.
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Kaarslicht nodigt 
uit om te dromen

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!
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956035  4,50 1St.=
0,18

617139 7,95 6,35 1St.=
2,12

620271 Naturel/rozegoud  2,95 1qm=
8,43

620260 Naturel/zilver  2,95 1qm=
8,43

620259 Naturel/goud  2,95 1qm=
8,43

620282 Naturel/goud  8,25
620293 Naturel/zilver  8,25
620307 Naturel/rozegoud  8,25

531873 3,75 3,00 1St.=
0,13808815  27,00

Kartonnen stansdelen ’Engel’
Om nog in elkaar te steken en neer te 
zetten, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 70 x 105 mm, wit, 25 stuks

GELLY ROLL gelstiften
Speciale op waterbasis en gepigmenteerde 
gel-inkt, heldere kleuren, constante inkt-
toevoer, lichtecht en vervaagd niet. 
Inhoud: 3 SAKURA GELLY ROLL Fineliners in 
goud, zilver en wit, dikte 0.5 mm, 3 stuks

Karton met motief’ Grafische sterren’
220 g/m², enkelzijdig bedrukt met hotfoil, 
afmeting: ca. 50 x 70 cm, 1 vel

Vouwstroken ’Fröbelsterren’
96 papierstroken, deels met hotfoil, afmeting: 
48 stroken ca. 450 x 15 mm, 48 stroken ca. 
300 x 10 mm, incl. stap voor stap Duitstalige 
handleiding voor 24 sterren, 96 stuks

Papieren rietjes
Van elk 8: cirkel, ster en strepen, afme-
ting: ca. ø 5 x 195 mm, wit/goud metallic, 
24 stuks

Papierblok ’Elegant Holiday’
Zuurvrij, 220 g/m², enkelzijdig bedrukt, 
gedeeltelijk met hotfoil zilver en goud, 
verschillende motieven, afmeting: 
ca. 305 x 305 mm, 48 vel

Tafeldecoraties voor de Kerst
25 stuks

6,35

3,00

7,95

3,75

3-delig

220 g/m²
50 x 70 cm

24-delig

elk Set 96 stuks

220 g/m² 48 vel

Natuur karton

elk 2,95

Naturel/rozegoud
620271 

Naturel/goud
620259 

Naturel/zilver
620260 

Naturel/zilver Naturel/rozegoud

Naturel/goud
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Eenvoudig en mooi

3 m

3-delig

130 g/m²

50 x 70 cm

Winterse taferelen van papier

953576  16,50

952525 ca. 105 x 40 x 210 mm  2,45
952536 ca. 130 x 60 x 250 mm  3,25

953255  2,95 1m=
0,98

620499  9,95 956002  11,50

Metalen frame ’Huis’
Om op te hangen of neer te zetten, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 300 x 170 x 370 mm, zwart/naturel, 
per stuk

Houten ster
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, 
per stuk

Draad guirlande met sterren
Afmeting: ca. 3 m x 15 mm, zilverkleur, per stuk

Duits boek: Winterliche Papierszenen im Rahmen
Armin Täubner - TOPP Uitgeverij
Softcover, 32 pagina’s, met voorbeelden en digitale voorbeelden om te 
downloaden, afmeting: ca. 170 x 220 mm, per stuk

Houten fotolijst
Om neer te zetten, met 2 glasplaten, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
310 x 45 x 220 mm, afstand tot glasplaat 
ca. 21 mm dik, 3-delig

Boeken zijn Duitstalig, kunnen niet worden geruild en 
zijn uitgesloten van speciale aanbiedingen!Per kleur  2,40 1qm=

0,69 

Gekleurd papier
130g/m², zuurvrij, 
afmetingen: 50 x 70 cm, 10 vel

Wit 408017

Hemelsblauw 612793

Mint 612807

Donkerrood 473083

Steengrijs 612818

Lichtroze 408109

Koningsblauw 473120

Lichtgrijs 408202

Parelwit 408028

elk 2,40

vanaf 2,45
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613559 Zilverkleur  11,75 1qm=
2,35

416346 ca. 150 x 150 mm 4,90 3,90 1qm=
3,47

416357 ca. 200 x 200 mm 6,15 4,90 1qm=
2,45

509713 Goudkleurig  2,35 1qm=
14,36

509724 Zilverkleurig  2,35 1qm=
14,36

472166 ca. 150 x 150 mm  3,90 1qm=
5,78

472214 ca. 200 x 200 mm  5,70 1qm=
4,75

509735  3,35 1qm=
12,28

472199 ca. 150 x 150 mm  3,90 1qm=
5,78

472236 ca. 200 x 200 mm  5,70 1qm=
4,75

613548 Goudkleur  11,75 1qm=
2,35

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

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

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

Vouwblaadjes ’Bascetta ster’
115 g/m², transparant papier, voldoende 
voor een ster, met Duitstalige handleiding, 
wit, 30 vel

Vouwblaadjes ’Bascetta ster’
115 g/m², transparant papier, voldoende 
voor een ster, met Duitstalige handleiding, 
rood, 30 vel

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

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

elk 6,80

elk 11,75

elk 3 vel 5 vel

30 vel 30 vel

115 g/m² 115 g/m²

4 rollen

Alu knutselfolie
Dubbelzijdig bewerkt, 
afmeting: 10 m x 50 cm, per rol

Alu knutselfolie assortiment
In de kleuren: goud-goud, goud-groen, 
goud-blauw en goud-rood, afmetingen: 
30 x 50 cm, 4 rollen

414036 Rood/goud 8,50 6,80 1qm=
1,36

414070 Zilver/goud 8,50 6,80 1qm=
1,36 403104  3,05 1qm=

5,08

414058 Goud/goud 8,50 6,80 1qm=
1,36

Onze tip!

8,50

Bascetta sterren
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427057 Goud 3,10 2,50 1qm=
7,14

427105 Zilver 3,10 2,50 1qm=
7,14

435203 Zilver 6,95 5,55 1qm=
1,59

435199 Goud 6,95 5,55 1qm=
1,59

428983  3,25 1qm=
5,21

614256
DIN A4 formaat, 

20 vel 4,95 3,95 1qm=
3,17

614267
DIN A3 formaat, 

10 vel 4,95 3,95 1qm=
3,17

315118  1,95301438  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

Silhouetschaar puntig
Met 2-componenten Soft-Grip, roestvrij 
staal. Afmeting: ca. 110 mm lang, 
per stuk

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

OPITEC lijmstift
Zonder oplosmiddel.
De eerste Opitec plak-/lijmstift, onontbeer-
lijk in het huishouden, op kantoor, school 
en tijdens het knutselen. Plakt papier, kar-
ton, foto’s. Met koud water uitwasbaar, 
21 g, per stuk
EUH208.48

Voordeelset Opitec lijmstiften
Elk 21 g, 4 stuks

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

elk 2,50

elk 3,95

elk 5,55

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 6,80 1qm=
6,75

615333 19,95 15,95 1qm=
3,51
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10-delig

130 g/m²

elk 250 g/m²

elk 220 g/m²

elk 270 g/m²

130 g/m²

Per stuk

elk 13 vel

elk 10 vel

10 vel

4 stuks

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90 

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 
onderdelen die ingeslikt 
kunnen worden
Kans op verstikkingsge-
vaar

Pasteltinten

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
620514  - Duits boek: Julestar - 

Raffinierte Flechtsterne aus Papier

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

310749 25,00 578862  4,40 437939  7,00 1L=
140,00

444455 ca. 24 x 30 cm  2,65 1qm=
36,81

440808 ca. 30 x 40 cm  3,50 1qm=
29,17

445152 ca. 50 x 50 cm  5,55 1qm=
22,20

444466 ca. 30 x 30 cm 3,25 2,60 1qm=
28,89

444570 ca. 40 x 50 cm  5,00 1qm=
25,00

444558 ca. 40 x 40 cm 4,80 3,85 1qm=
24,06

445303 ca. 50 x 60 cm 6,50 5,20 1qm=
17,33

607822 14,50 11,60

952721  9,95 953439  19,95953565  14,95

Tempex ’Ster’
Per stuk

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

Marabu structuur-
pasta
Mixed Media
De acryl mousse is een 
lichte structuurpasta 
op waterbasis, creëert een fijn struc-
tuureffect in krijtoptiek. Met een schil-
dersmes of penseel opbrengen, ideaal om 
mee te sjabloneren.
De acrylpasta is lichtecht, watervast en 
geurloos. Het meest geschikt voor gebruik 
op canvas, hout, mdf, papier en metaal. 
100 ml, wit, per stuk

Koudglazuur set 50 ml
Inhoud:
Koudglazuur hars 25 ml, koudglazuur ver-
harder 25 ml, mengbeker, 2 roerstaafjes, 
duitstalige gebruiksaanwijzing, genoeg 
voor een oppervlak van ca. 0,2 m²
waarschuwing gevaar H314 H315 H317 
H319 H412

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

Steen effect set
’Venezia Rosso’
Met de pasta en de glazuur kan een bedrieglijk echte steenoptiek worden 
gecreeërd.
Inhoud: 2x steen effect pasta, elk 90 ml in sepia en terracotta, 2x glazuur, 
elk 25 ml in grijs en lichtbruin, 1 schuurspons, 2 sponsjes, incl. Duitstalige 
handleiding, 7-delig
H319 EUH208.13

Houten kerstboom
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 230 x 25 x 400 mm, 2-delig

Houten decoratie krukje
Om neer te zetten, 3 poten, afmeting: ca. ø 320 x 
450 mm, naturel, per stuk

Imitatiebont
Afmeting: ca. 60 x 90 cm, grijs, per stuk

11,60
14,50

7-delig

2-delig

Porseleinen theelichthouder 
’Winterlandschap’
Zonder decoratie, afmeting: ca. 290 x 90 x 110 mm, 
per stuk

Houten slee
Om op te hangen en neer te zetten, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 400 x 135 x 195 mm, wit, per stuk

Houten kerstboom
Om neer te zetten, met motief uitsparing, naturel, zon-
der decoratie, afmeting: ca. 150 x 55 x 445 mm, per stuk

951840  14,95 952592  15,95 952640  6,50

Nieuw product!!

20-delig

Nu in set 
voor maar

25,00

*H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische 
huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige 
oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende 
organismen, met langdurige gevolgen. EUH208.13: Bevat 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH AUS 5-CHLOR-
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIA-
ZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

400 mm

445 mm

450 mm
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Acrylbol en Satiné mat-glas kunt u terugvinden op pag. 52.

Kaarsen niet onbeheerd laten 
branden!

Beeldmateriaal: bespannen raam 
N° 445152, steen effect set Rosso 
N° 607822, structurpasta N° 578862, 
koudglazuur N° 437939

Handleiding afbeelding kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/set-rosso

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90

Effectvolle winter-accessoires
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619533  3,75 952400  3,95619544  6,50 952798 9,95 7,95

Sjabloon ’Visgraat’
Mask stencil sjabloon, kunststof, 
afmeting: ca. 148 x 210 mm, per stuk

Houten hangers ’Sneeuwvlok’
Met motief uitsparing, afmeting: ca. 100 x 
100 mm, ca. 2 mm dik, naturel, 10 stuks

Sjabloon ’Driehoek’
Mask stencil sjabloon, kunststof, 
afmeting: ca. 298 x 450 mm, per stuk

Glazen kaarsenhouder
Met metalen krans in zwart, voor kaarsen 
van ca. ø 20 mm, helder, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 170 x 175 mm, per stuk

Kunststof bol - met facet
De vorm bestaat uit twee halve bollen om 
in elkaar te steken en met ophangoog. 
Afmeting: ca. ø 80 mm, helder, 2-delig

Houten kalender ’Huis’
Met datum op 2 blokjes, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 135 x 65 x 140 mm, 
vierkant: ca. 60 x 60 x 60 mm, maand: ca. 
120 x 20 x 20 mm, per stuk

808480 2,50 2,00 530844 7,25 5,80

Houten ster met LED verlichting
Om op te hangen of neer te zetten, warm licht, naturel, zonder decoratie, 
excl. 2x AAA-batterijen 1,5V, per stuk

Houten huis
Naturel, zonder decoratie, per stuk

952318 ca. 275 x 45 x 275 mm  13,95
952329 ca. 360 x 45 x 360 mm  15,95

569067 ca. 80 x 80 x 150 mm  2,80
569078 ca. 80 x 80 x 200 mm  3,35
569090 ca. 80 x 80 x 250 mm  3,90

617933 Zilver  14,95 1L=
37,38

617944 Goud  14,95 1L=
37,38

PintyPlus® Art & Craft chroom-effectspray
De chroom-effectverf is een hoogglanzende en snel drogende 
sprayverf. Geschikt voor gebruik op metaal, glas, hout, keramiek, 
canvas, karton en de meeste kunststoffen. De chroomverf droogt 
binnen 30 minuten. 400 ml (genoeg voor een oppervlak 
van 2 m²), per stuk
waarschuwing gevaar H222 H229 H312 H315 H332

2,00
5,80

7,95

2,50

7,25

9,95

2-delig

10 stuks

*H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder 
onder druk: kan openbarsten bij verhitting H312: 
Schadelijk bij contact met de huid. H315: Veroorzaakt 
huidirritatie. H332: Schadelijk bij inademing.

619566 ca. 110 mm x 2 m  3,50 1qm=
15,91

619577 ca. 270 mm x 2 m  6,95 1qm=
12,87

Kunstleer
Zilver glanzend, per stuk

Brother ScanNCut CM700
Eigenschappen:
Brother ScanNCut CM700, afmeting: ca. 500 x 170 x 
150 mm, 300 dpi-scanner, 631 voorgeïnstalleerde 
designs en 7 lettertypes, 3,7 inch kleurendisplay met 
LCD-touchscreen, twee USB-aansluitingen voor opslag-
media en PC, de snijbreedte ligt rond 297 mm, WLAN 
functie, verwerking van SVG (Scalable Vector Graphics)

Meegeleverde accessoires:
Houder voor standaardmes met ingezette messen 
(turkoois), een medium plakkende mat (roze), ca. 305 x 
305 mm, een spatel, een kleine accessoire etui, een 
Touch pen, adapter en netwerkkabel, een CD (gebruiks-
handleiding), een korte handleiding in: Duits, Spaans, 
Frans, Nederlands, Italiaans en Engels

614337  399,00

De allrounder2 m

Scanner- en snijmachine
Gunstig geprijsd! 

399,00 
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Punaises
Vermessingd, 1000 stuks 4,40 €

 280037

620916 Champagne  6,50 100ml=
7,22

620927 Zilver  6,50 100ml=
7,22

620949 Amber  6,50 100ml=
7,22

620938 Groen  6,50 100ml=
7,22

Glitter paste
Glitter paste voor op oppervlakken met 
3D-effect. Ideaal voor ondergronden zoals 
hout of canvas. De paste kan tot een dikte 
van 1 mm gespateld, gesjabloneerd en 
vrij gemodelleerd worden. De kleurige 
glitter is een gebonden transparant medi-
um. Daarmee wordt bedoeld, het werkop-
pervlak blijft schoon, geen rondvliegend 
glitter. De paste is watervast, veegvast en 
weersbestendig. 90 ml, per stuk

Sterren met de Brohter 
ScanNCut CM700 van zilver 
kunstleer uitsnijden en als 
tafelloper gebruiken. De uit-
gesneden sterren op glazen 
en houten huisje plakken.

Onze tip!

Punaises in de tempex 
vormen steken en met 
spray bespuiten

Glittergel op ballon opbren-
gen en na het drogen de 
ballon verwijderen.

Tempex vormen kunt u 
terugvinden op pag. 22.
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

952651  3,45 952695  3,25

952396  5,95

809431 Wit  2,95 1m=
0,59

809475 Rood  2,95 1m=
0,59

809512 Grijs  2,95 1m=
0,59

953174  2,50

952684  3,25

Houten engel
Om neer te zetten, afmeting: ca. 130 x 
25 x 150 mm, wit/grijs, 2-delig

Vilten hangers - 
kerstman, uil, huis
Afmeting: ca. 60 x 70 mm, ca. 3 mm dik, 
grijs/wit/bruin, 6 stuks

Houten decoratie ’Slee met vacht’
Om op te hangen of neer te zetten, afme-
ting: ca. 280 x 100 x 90 mm, grijs/wit, 
per stuk

Organza band
Met draadkant, afmeting: ca. 5 m x 25 mm, 
per rol

Metalen belletjes en dennenappel 
mix
Vrijblijvend gesorteerd, afmeting: ca. 
110 x 25 x 110 mm, roesteffect, per set

Vilten hangers - 
kerstman, eland en sneeuwpop
Afmeting: ca. 50 x 70 mm, ca. 3 mm dik, 
grijs/wit/bruin, 6 stuks

6-delig

elk 5 m

6-delig2-delig
elk 2,95

952606  4,95 952880  4,95

Houten decoratie ’Ski’
Om op te hangen, afmeting: ca. 400 x 125 x 
30 mm, zwart/wit, per stuk

Metalen hanger ’Ster’
Met draad omwikkeld, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 350 x 350 mm, ca. 3 mm 
dik, donkergrijs, per stuk

400 mm
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

3-delig

12 stuks 12 stuks

2 m

6 stuks 12 stuks

952499  4,25

952488  1,50

952477  1,95949601 3,95 3,15 1St.=
1,05

951943  1,75 1St.=
0,15

574514 7,50 6,00 1m=
3,00

951921  1,75 1St.=
0,15

952097  13,95

951909  1,95 1St.=
0,33 951884  1,75 1St.=

0,15

Houten hanger ’Ster’
Met motiefuitsparing, afmeting: ca. 260 x 
300 mm, ca. 5 mm dik, wit, per stuk

Houten hanger ’Sneeuwster’
Afmeting: ca. 150 x 150 mm, ca. 5 mm dik, 
wit, per stuk

Houten hanger ’Sneeuwvlok’
Afmeting: ca. 150 x 150 mm, ca. 5 mm 
dik, wit, per stuk

Resin hangers ’Diamant’
Verschillende groottes en vormen, 
afmeting: ca. 35 - 60 mm hoog, 
koperkleur, 3 stuks

Houten strooidelen ’Engel’
Afmeting: ca. 30 x 20 mm, ca. 2 mm dik, 
oudroze, 12 stuks

Imitatiebont - band
Met pailletten, afmeting: ca. 2 m x 5 cm, 
wit, per stuk

Houten strooidelen ’Sneeuwvlok’
Afmeting: ca. ø 40 mm, ca. 2 mm dik, 
oudroze, 12 stuks

Krans van twijgjes
Met berken sterren, 
afmeting: ca. ø 330 x 40 mm, 
koperkleur met glitter/naturel, per stuk

Houten strooidelen ’Ster’
Afmeting: ca. ø 60 mm, ca. 2 mm dik, 
roze, 6 stuks

Houten strooidelen ’Sneeuwvlok’
Afmeting: ca. ø 40 mm, ca. 2 mm dik, 
roze, 12 stuks

LED-waskaarsen kunt u terugvinden op pag. 36.

2-delig

953510  25,00

Metalen kaarsenhouders ’Kubus’
Om neer te zetten, geschikt voor lange 
kaarsen ca. ø 20 mm, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 190 x 190 x 210 mm, ca. 
230 x 230 x 260 mm, antiekwit, 2 stuks
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

956323 ca. 200 x 270 mm  1,65

956345 ca. 200 x 270 mm  1,60

956312 ca. 250 x 340 mm  2,10

956334 ca. 250 x 340 mm  2,10

488860 115 x 45 x 190 mm  1,50 1St.=
0,15

488549 145 x 60 x 235 mm  1,70 1St.=
0,17

420482 145 x 60 x 235 mm  1,65 1St.=
0,16

420471 115 x 45 x 190 mm  1,45 1St.=
0,14

620341 Zilver hotfoil  4,95
620352 Rozegoud hotfoil  4,95
620330 Goud hotfoil  4,95

615676  5,25

488907 ca. 180 x 80 x 210 mm  4,65 1St.=
0,47

488930 ca. 120 x 55 x 150 mm  4,10 1St.=
0,41

488985 ca. 240 x 120 x 310 mm  6,15 1St.=
0,61

420459 115 x 45 x 190 mm  1,50 1St.=
0,15

420460 145 x 60 x 235 mm  1,70 1St.=
0,17

420507  1,50 1St.=
0,06

420518  1,85 1qm=
0,53

443851  4,90 1St.=
0,82

Luchtkussenenvelop
Zilver glanzend, per stuk

Goud glanzend, per stuk

Cellofaan zakjes “Kant”
10 stuks

Cellofaan zakjes ’Kerst’
10 stuks

Cellofaan zakjes
Onbedrukt, 10 stuks

Tape set - mini
5 tapes met verschillende motieven, 
incl. houder, afmeting: ca. 3 m x 12 mm, 
6-delig

Papieren tassen
100 g/m², per 2 gesorteerd, met gedraaid hengsel, in de kleuren: naturel, wit en zwart, 
afmeting: ca. 190 x 100 x 245 mm, 6 stuks

Papieren tassen
110 g/m², met papier gedraaid hengsel, 
wit, set 10 stuks

Sluitingen voor cellofaan zakjes
Afmeting: ca. 30 x 5 mm, goudkleurig, 
25 stuks

Cadeaufolie
Onbedrukt, afmetingen: ca. 5 m x 70 cm, 
per rol

Papieren tas voor fles
110 g/m², met gedraaid papieren hengsel, 
afmeting: ca. 100 x 100 x 360 mm, 
wit, 6 stuks

Noppenfolie tassen in metallic tinten!

Cellofaan en papieren zakjes

De bijzondere kerstverpakking

elk 10 stuks

elk 110 g/m²
elk 110 g/m² 6 stuks

10 stuks

10 stuks

25 stuks

10 stuks

6-delig
100 g/m²

5 m

elk 20 g/m² 5 vel

809121 Zilver 2,50 2,00 1qm=
1,14

809109 Goud 2,50 2,00 1qm=
1,14

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

elk 3 m
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Crêpepapier
52 g/m², niet watervast, kan verkleuren, 
afmeting: ca. 2,50 m x 50 cm, 1 vel

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

809073 Zilverkleur 4,95 3,95 1qm=
0,99

420147 4,10 3,30 1qm=
0,33809062 Goudkleur 4,95 3,95 1qm=

0,99

576963 8,80 7,05 1m=
0,47

620341 Zilver hotfoil  4,95

951437 Naturel/goud hotfoil 4,25 3,40 1qm=
2,43

951426 Roze/goud hotfoil 4,25 3,40 1qm=
2,43

951415 Zwart/goud hotfoil 4,25 3,40 1qm=
2,43

951404 Wit/zilver hotfoil 4,25 3,40 1qm=
2,43

951390 Mint/zilver hotfoil 4,25 3,40 1qm=
2,43

620352 Rozegoud hotfoil  4,95
620330 Goud hotfoil  4,95

426693 3,35 2,65 1qm=
0,53

615595 6,00 4,80 1m=
0,27

955936  5,25 1m=
0,12

809589 Bruin/rood  1,50 1m=
0,13

809578 Bruin/wit  1,50 1m=
0,13

Cadeaupapier
70 g/m² kraftpapier, enkelzijdig bedrukt, 
afmeting: ca. 4 x 1 m, per rol

Rol 10 m x 100 cm, ca. 80g/m², bruin

Glitter tape
Gemakkelijk af te scheuren tape, 
afmeting: ca. 5 m x 15 mm, zilver/goud, 3 stuks

Pakpapier
Bedrukt, beschilderd of verlijmd kan men van pakpapier 
decoratief cadeaupapier maken. Het is prima geschikt 
voor het kaften van boeken, het maken van tasjes, het 
bekleden van doosjes, inpakken van cadeau’s of als tafel-
kleed bij feestjes. Rol 5 m x 100 cm, ca. 70 g/m².

Washi tape
Van rijstpapier, 6 verschillende designs, zelfklevend, 
afmeting: ca. 3 m x 15 mm, goud/zilver metallic, 6 stuks

Krullint
Enkelzijdig met sterren, 
afmeting: ca. 12 m x 10 mm, per stuk

Cadeaulint
Enkelzijdig met glitter, in de kleuren goud, 
zilver en zwart, afmeting: ca. 15 m x 10 mm, 
3 stuks

3-delig

809084 Goudkleur 2,95 2,35 1qm=
1,88

809095 Zilverkleur 2,95 2,35 1qm=
1,88

elk 80 g/m²

elk 3,40

80 g/m²

70 g/m²

elk 70 g/m² vanaf 2,65
elk 3,95 3,35

4,95

Tapes

Papier om mee te verpakken

Band

7,05 4,80
8,80

6,00

3-delig
6-delig

52 g/m²

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

elk 12 m
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

507960  3,95 118303  19,95 439013  3,05 1St.=
0,76203947  1,85 1m=

0,62

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

Oplaadbare LED theelichtjes met 
oplader
Laadstation, ca. 110 x 110 x 27 mm, met 
230 V stekker, toevoer ca. 1,85 m lang, 
8 LED-theelichtjes, elk ca. ø 40 x 40 mm, 
wit, 8 stuks

Theelichthouder van glas
Om na te vullen, incl. theelichtjes, binnen-
maat: ca. ø 40 x 20 mm, buitenmaat: ca. 
ø 45 x 25 mm, set 4 stuks

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

Houten stempel ’Sneeuwvlok’
Stempelhoogte: ca. 35 mm, per stuk

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

729148 ca. ø 65 mm  9,95
729159 ca. ø 100 mm  13,95

elk  5,75 1L=
25,00

Deco & Lifestyle hobbyverf
Krijtachtige verf op waterbasis, is makkelijk te verwerken en heeft goede dekkende kracht. 
Droogt mat op en geeft het beschilderde voorwerp de Shabby Chic stijl. 230 ml, per stuk
Voor optimale bescherming adviseren wij Deco & Lifestyle hobbylak ultra mat (446527) te 
gebruiken.
EUH208.35

Wit
446228

Zilver
446561

Antiek goud
446712

Koper
446620

Gipsvorm - halve bol
Ideaal om te gieten! De vorm kan met 
giet- of plastische boetseerklei gevuld 
worden. Per stuk
516134 ca. ø 100 mm  12,95
516156 ca. ø 150 mm  14,05
516167 ca. ø 200 mm  15,95

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!

3 m 70-delig

10-delig
4 stuks

De handleiding voor de sneeuwkristallen schalen kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/klei-schaal

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

EUH208.35: Bevat BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROM-
ETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

729182 ca. 65 x 60 mm  9,95
729193 ca. 100 x 85 mm  13,95

250092 ca. ø 250 mm  1,10
210278 ca. ø 300 mm  1,35

Houten stempel ’Rendier’
Stempelhoogte: ca. 35 mm, per stuk

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

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=
2,75

424565  1,50 1m=
0,75

519556 20 kg  54,95 1kg=
2,75

Topkwaliteit
Gunstig  
geprijsd!

vanaf  4,40
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

Creall® boetseerspatels set
Boetseerspatelset van kunststof. 
Afmetingen: ca. 14 cm lang, 14-delig set

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

Lint - Vichy
Afmeting: ca. 2 m x 8 mm, geruit, naturel/
wit, per stuk

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

494933 4,25 3,40427194 4,50 3,60

580252  4,40 1m=
0,04

3,60
3,404,50

4,25

100 m

2 m

De handleiding voor de rendier kransen kunt u terugvinden www.opitec.nl/klei-rendier

Kerst decoraties
Klei met stempels bedrukt

Houten ballen vindt u op pag. 27.
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953679  2,10

954321  3,50

954310  6,95

954284  16,50 954295  13,50

954343  22,50

953691  3,25

954309  4,95

954332  5,95

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 22 x 22 x 24 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 12 - 30 mm hoog, bont 
beschilderd, 3-delig

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 15 - 50 mm hoog, bont 
beschilderd, 5-delig

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 20 - 50 mm hoog, bont beschilderd, 11-delig

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 20 - 30 mm hoog, bont beschilderd, 11-delig

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 20 - 70 mm hoog, bont beschilderd, 11-delig

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 32 x 26 x 49 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 15 - 50 mm hoog, bont 
beschilderd, 3-delig

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 12 - 30 mm hoog, bont 
beschilderd, 5-delig

11-delig

11-delig
11-delig

5-delig5-delig

3-delig3-delig

Kerststal figuren

Knutselstro kunt u terugvinden op pag. 12 en houten kerststallen op pag. 87.
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944829 16,25 13,00 950040 29,95 23,95

950110 ca. 30 x 15 x 10 mm 1,95 1,55
950109 ca. 50 x 30 x 15 mm 2,50 2,00

944911  3,90

944830  3,95

953750  1,25 954125  2,50954114  2,60 953761  4,25

950693 7,95 6,35

Resin kerststal figuren
Afmeting: ca. 20 - 75 mm, bont beschilderd, 12-delig

Resin kerststal figuren
Afmeting: ca. 15 - 90 mm hoog, bont beschilderd, 11-delig

Resin - kindje Jezus
Natuurlijke beschildering, per stuk

Resin “Heilige Familie”
Afmeting: ca. 55 x 50 x 65 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin “Kerststal figuurtjes”
Afmeting: ca. 25 - 70 mm hoog, bont 
beschilderd, 3 per set

Resin - engel
Afmeting: ca. 23 x 14 x 37 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Engel
Afmeting: ca. 32 - 40 mm hoog, bont 
beschilderd, 2 stuks

Resin - Engel
Afmeting: ca. 32 - 40 mm hoog, bont 
beschilderd, 2 stuks

Resin - engel
Afmeting: ca. 44 x 20 x 70 mm, bont 
beschilderd, 2 stuks

Resin ’Heilige Familie’
Afmeting: ca. 68 x 65 x 94 mm hoog, 
bont beschilderd, per stuk

12 stuks 11-delig

3-delig

2-delig2-delig2-delig

23,95 13,00 
29,9516,25

Gunstig geprijsd! Gunstig geprijsd! 

Houten ster kunt u terugvinden op 
pag. 87.
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

953912  1,75

953897  1,50

954066  2,10

953738  2,10

953853  1,50

953716  5,45

953923  1,75

953934  1,75

954077  3,75

953875  1,95

953808  1,50

953705  4,25

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 39 x 21 x 35 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 38 x 23 x 33 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 36 - 20 x 39 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 35 x 28 x 37 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 40 x 30 x 37 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 16 - 40 mm hoog, bont 
beschilderd, 5-delig

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 31 x 24 x 35 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 30 x 24 x 34 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 14 - 39 mm hoog, bont 
beschilderd, 3-delig

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 38 x 27 x 37 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 38 x 23 x 36 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 16 - 40 mm hoog, bont 
beschilderd, 3-delig

3-delig

3-delig

5-delig

Kunststof stolpen in verschillende groottes 
kunt u terugvinden op pag. 87.
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

953680  6,25

953668  3,75

953864  2,95

953646  10,50 954000  7,25

954354  25,75

953624  7,95

953635  11,50 952514  2,60 1St.=
1,30

Resin - Heilige Familie
met ezel
Afmeting: ca. 70 x 45 x 76 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 51 x 40 x 69 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 70 x 47 x 64 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 25 - 107 mm hoog, bont 
beschilderd, 3 delig

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 20 - 60 mm hoog, bont 
beschilderd, 5-delig

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 60 - 250 mm hoog, bont 
beschilderd, 3-delig

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 20 - 75 mm hoog, bont 
beschilderd, 3- delig

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 20 - 75 mm hoog, bont 
beschilderd, 5- delig

Houten hangers ’Vleugel’
Naturel, zonder decoratie, met motiefuit-
sparing, afmeting: ca. 120 x 300 mm, ca. 
2 mm dik, 2 stuks

3-delig

3-delig

3-delig

2 stuks

5-delig

5-delig5-delig

7-delig

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 25 - 107 mm hoog, bont beschilderd, 5 delig

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 16 - 56 mm hoog, bont beschilderd, 7- delig

953657  15,25 954136  13,50

250 mm
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953749  2,10

954088  2,10 954033  3,75

954044  3,75 953783  1,95

954011  3,95

954055  2,10

954022  5,25

953772  2,10

953886  1,75

953727  3,25

953842  1,50

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 49 x 39 x 40 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 30 x 20 x 38 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 50 x 27 x 45 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 50 - 25 x 46 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 33 x 29 x 39 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 15 - 45 mm, hoog, bont 
beschilderd, 3-delig

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 37 - 28 x 38 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - kerststal figuren
Afmeting: ca. 15 - 45 mm, hoog, bont 
beschilderd, 5-delig

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 40 x 30 x 38 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 35 x 23 x 40 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
met engel
Afmeting: ca. 54 x 30 x 39 mm, bont 
beschilderd,  per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 40 x 30 x 39 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Vo
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3-delig 5-delig

Kunststof stolpen in verschillende groottes kunt u terugvinden op pag. 87.
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3-delig

3-delig

953967  3,75

953945  2,95

953956  2,95

949896 3,50 2,80

953794  3,25

953831  2,95

953978  2,10

953901  2,95

953819  2,75

953820  1,50

953990  4,95

953989  4,75

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 48 x 30 x 60 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 48 x 39 x 61 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 51 x 30 x 62 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin ’Heilige Familie’
Afmeting: ca. 51 x 30 x 62 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 60 x 37 x 59 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 64 x 50 x 67 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 38 x 10 x 45 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 52 x 29 x 55 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 60 x 35 x 59 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 34 x 28 x 42 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 16 - 54 mm, hoog, bont 
beschilderd, 3-delig

Resin - Heilige Familie
Afmeting: ca. 17 - 54 mm, hoog, bont 
beschilderd, 3-delig

Metalen kronen en houten lantaarns kunt u terugvinden 
op pag. 86 en 87.
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

947920  4,95

949807  2,50

950338 4,50 3,60 949829  2,25

441620 3,05 2,80 1St.=
1,40

949793 3,50 2,80

949748 2,50 2,00

949874 3,95 3,15

949634 19,95 15,95

949818  1,95

949689 3,50 2,80

Resin ’Heilige Familie’
Afmeting: ca. 22 - 60 mm, oranje/groen, 
3-delig

Resin ’Heilige Familie’
Afmeting: ca. 30 x 20 x 36 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin ’Heilige Familie’
Afmeting: ca. 35 x 20 x 60 mm, beige/
zilver, per stuk

Resin ’Heilige Familie’
Afmeting: ca. 40 x 28 x 32 mm, bont 
beschilderd, per stuk

LED theelicht
Haal het theelichtje uit de aluminium 
houder om aan te zetten, de schakelaar 
bevindt zich aan de onderkant, levering 
incl. batterijen. Het licht heeft een zachte 
flikkering. Afmetingen: ø ca. 36 mm, 
set 2 stuks

Resin ’Heilige Familie’
Afmeting: ca. 50 x 27 x 60 mm, bont 
beschilderd, per stuk

Resin ’Heilige Familie’
Afmeting: ca. 36 x 28 x 37 mm, crème/
goud, per stuk

Resin theelichthouder ’Heilige 
Familie’
Afmeting: ca. 75 x 55 x 80 mm, crème/
goud, per stuk

Keramiek kerststal figuren
Afmeting: ca. 25 - 80 mm hoog, bont beschilderd, 9-delig

Resin ’Heilige Familie’
Afmeting: ca. 39 x 39 x 32 mm, crème/
goud, per stuk

Resin ’Heilige Familie’
Afmeting: ca. 52 x 29 x 60 mm, crème/
goud, per stuk

9-delig
2 stuks

3-delig

Wijnranken dak (gebonden takjes N° 948203 ) 
kunt u terugvinden op pag. 89.
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954192  4,95

808561  4,95

944380  8,80

952374  6,25 808516  3,25

954181  25,25

808527 ca. ø 60 x 80 mm  3,00
808538 ca. ø 80 x 120 mm  4,75
808549 ca. ø 110 x 180 mm  7,50

956127  27,50

948454 37,00 29,60

808550  4,25 808491  3,25

Houten kerststal
Met mos, afmeting: ca. 130 x 60 x 80 mm, 
bruin/grijs, per stuk

3D - Houten bouwpakket ’Winterlandschap’
Alle delen zijn reeds voorgestanst en klaar om in elkaar te zetten. Afmeting 
huizen: ca. 60 x 18 x 80 mm, bomen: ca. 55 - 75 mm hoog, 31 delig

Metalen kroon
Om neer te zetten, grijs met vintage-op-
tiek, afmeting bodem: ca. ø 100 mm, 
afmeting kroon: ca. 160 x 255 mm,  
per stuk

Houten ’Ster’ met staart
Om neer te zetten, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 320 x 30 x 165 mm, 
per stuk

Houten insteek delen ’Kerststal’
2 steekplaten, ca. ø 45 mm, decoratie 
delen (Kerststal en palmbomen) om in te 
steken, naturel, zonder decoratie, afme-
ting: ca. 40 - 65 mm hoog, 8-delig

Houten kerststal
Met mos, afmeting: ca. 400 x 170 x 210 mm, 
naturel/lichtbruin/wit, per stuk

Kunststof stolp met houten onderkant
Om op te hangen, zonder decoratie, 2-delig

Knutselset ’Kerst sfeer’
Een knutselset voor kinderen om te maken en te decoreren. Bevestig de deur direct aan de 
tapijtrand met de meegeleverde dubbelzijdige tape. 
Inhoud: houten decoratie onderdelen zoals deur (ca. 180 x 8 x 80 mm) hek, brievenbus, 
kerstboom, figuur (lichaam), ladder, slee etc., 1 stuk vilt, ca. 80 x 80 mm, een mini pompon, 
decoratie sneeuw, een lichtsnoer (excl. 1,5 V AA batterijen), dubbelzijdig plakband, 
28-delig

Houten kerststal
Met verlichting, versiert met mos, 
excl. 2x 1,5V (AA) batterijen, afmeting: 
ca. 450 x 190 x 225 mm, per stuk

3D - Houten bouwpakket ’Kerk’
Alle delen zijn al voorgestanst en klaar om 
in elkaar gestoken te worden. Naturel, zon-
der decoratie, afmeting: kerk ca. 130 mm, 
bomen ca. 60 - 100 mm, 37-delig

Houten insteek delen ’Bomen en 
eland’
2 steekplaten, ca. ø 45 mm, decoratie 
delen (bomen en eland) om in te steken, 
naturel/bruin/groen, afmeting: ca. 30 - 
65 mm hoog, 12-delig

31-delig

28-delig

2-delig

37-delig
12-delig 8-delig

Knutselpakket

Kerststallen & toebehoren
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954169  1,10

954240  1,50 1St.=
0,50

954228  2,20 1St.=
0,73

948465  9,50

949955  1,95

954158 Grijs gewassen, ca. 30 x 30 x 45 mm  3,75

954217  0,95

908939  0,75

949922  1,95

945054  2,95

954147 Naturel, ca. 30 x 30 x 45 mm  3,25

954206  2,20 1St.=
0,44

945032  1,55 1St.=
0,52

949911  1,95

949900  1,95

954170 Naturel, ca. 30 x 30 x 55 mm  3,95

954239  1,50

940098  3,50

949933  1,95

940087  3,90

Miniatuur - houten lantaarn
Met ophangoog, afmeting: ca. 30 x 30 x 
45 mm, grijs gewassen, per stuk

Miniatuur - metalen emmers
Afmeting: ca. ø 10 x 20 mm, zilverkleur, 
3 stuks

Miniatuur - metalen emmers
Afmeting: ca. ø 15 x 15 mm, zilverkleur, 
3 stuks

Miniatuur - vuurhaard met 
lantaarn
Van hout en Resin, met verlichting, excl. 
2x 1,5 V (AA) batterijen, afmeting: ca. 
100 x 100 x 10 mm, per stuk

Miniatuur - houtstapel
Met mos, afmeting: ca. ø 45 x 50 mm, 
naturel, per stuk

Miniatuur - metalen gieter
Afmeting: ca. 30 x 18 x 31 mm, zilver-
kleur, per stuk

Deco spade
Afmetingen: ca. 112 x 25 x 10 mm. 
Per stuk.

Miniatuur - houtstapel in mand 
van draad
Afmeting: ca. ø 40 x 40 mm, naturel, 
per stuk

Decoratie “Houten fontein”
Afmeting: ca. 100 x 50 x 85 mm, 
naturel, per stuk

Miniatuur - houten lantaarn met LED
Warm licht, voor binnen, afmeting: ca. 30 x 30 x 
45 mm, naturel, excl. 2x batterij 1,5 V (AA), per stuk

Miniatuur - houten emmers
Afmeting: ca. ø 17 x 20 mm, naturel, 
5 stuks

Decoratie ’Schep’
Afmeting: ca. 20 x 100 mm, set 3 stuks

Miniatuur - stenen in mand van 
draad
Met mos, afmeting: ca. ø 40 x 50 mm, 
naturel, per stuk

Miniatuur - houtblokken in mand 
van draad
Afmeting: ca. ø 40 x 40 mm, naturel, 
per stuk

Miniatuur - metalen gieter
Afmeting: ca. 42 x 28 x 35 mm, zilver-
kleur, per stuk

Miniatuur houten werkbank met 
hamer
Afmeting: ca. 58 x 30 x 38 mm, per stuk

Miniatuur - strobundel in mand 
van draad
Afmeting: ca. ø 40 x 40 mm, naturel, 
per stuk

Miniatuur - houten waterbron
Naturel, afmeting: ca. 110 x 70 x 60 mm, 
per stuk

3 stuks

3 stuks 3-delig

5 stuks

1|
2|
3|
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951264  2,95

936260 10,85 8,70 1St.=
1,45

723452  3,35

110303  4,50

946795  3,00

933088  1,30

514039  4,25

459049  7,10 100ml=
4,73

945685  3,00

902119 11,90 9,50 1St.=
1,19

948203  3,65 1m=
4,06

907520  2,05 100g=
10,25

946773  3,00

953370  4,95

514073  4,25

949324 7,50 6,00

Kokosnoot voederbakje
Om op te hangen, natuurproduct, daar-
door kan de afmeting afwijken, afmeting: 
ca. ø 120 x 120 mm, per stuk

Boeddha noot / kalebas
Afmeting: ø 40 - 120 mm, 
gebleekt, pak 6 stuks

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

OPITEC verlichting set 4,5 V
Ideaal voor inbouw in poppenhuizen, 
kerststallen etc...
Inhoud:
2 lampjes 3,5 V E10 (rood en transparant)
2 fittingen E10
1 batterij 4,5 V
1 batterijclip met schakelaar
4 H0 stekker
2 m draad

Decoratieve kokosnoot
Om neer te zetten en te vullen, 
ruwe buitenkant, gewit, afmeting: 
ca. ø 12 x 9 cm, per stuk

Cocos schaal
Afmetingen: ca. 200 - 300 x 45 - 80 mm, 
naturel, vrijblijvend gesorteerd, per stuk

Decoratieve kerstboompjes
Met sneeuw bedekt, 2-soorten, afmeting: 
van elk 4 ca. 50 mm en ca. 70 mm hoog, 
8 stuks

Structuurpasta “Sneeuw”
Wit, voor ondergronden zoals: terracotta, 
hout, keramiek, steen, karton en canvas,
150 ml, per stuk
EUH208.21

Decoratieve kokosnoot
Om neer te zetten en te vullen, afmetin-
gen: ca. ø 115 x 95 mm, naturel, 
per stuk

Boeddha noot / kalebas
Afmeting: ca. ø 40 - 120 mm, naturel, 
8 stuks

Decoratieve gebonden takjes
Natuurproduct, gebonden, 
afmeting: ca. 90 x 10 cm, per stuk

Decoratie mos
Groen, 20 gram

Decoratieve kokosnoot
Om neer te zetten en te vullen, 
naturel, gepolijst, afmeting:  
ca. ø 110 x 70 mm, per stuk

Baobab helft - apenbroodboom
Afmeting: ca. 290 x 90 mm, natuur  
product, per stuk

Decoratieve kerstboompjes
Met sneeuw bedekt, 2-soorten, afmeting: 
van elk 2 ca. 90 mm en ca. 120 mm hoog, 
4 stuks

Houten ’Engel’
Om neer te zetten, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 180 x 30 x 270 mm, wit, 
per stuk

9,50

6,00

8,70
11,90

7,50

10,85

20 g

90 cm

150 ml

8-delig 4-delig

6 stuks 8 stuks

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 90

Natuurprodukten - hierdoor kunnen de maten afwijken.
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425516 6,95 5,55

573275 ca. 150 x 50 x 300 mm 7,50 6,00

452911 14,25 8,70 450849  5,10 1St.=
0,26

425549 9,50 7,60

573264 ca. 200 x 75 x 400 mm 10,95 8,75
573253 ca. 300 x 10 x 550 mm 13,50 10,80

Lichtslang LED
Binnenverlichting, 20 LED’s, warm-wit 
licht, afstand tussen de lampjes ca. 100 
mm, lengte ca. 2 m, netsnoer ca. 500 mm, 
transparante kabel, met aan /uit schake-
laar aan de batterijhouder, excl. 3 (AA) 
batterijen 1,5 V, per stuk

Buiten- en binnenverlichting, 30 LED’s, 
warm-wit licht, afstand tussen de lampen 
ca. 100 mm, lengte ca. 3 m, netsnoer ca. 
500 mm, transparante kabel, met aan/uit 
schakelaar aan de batterijbox en timer, 
excl. 3 (AA) batterijen 1,5 V, per stuk

Houten kerstboom
Om in elkaar te steken, naturel, zonder 
decoratie, ca. 8 mm dik, 2-delig

Paper Art “Box”
Met 24 laatjes om te vullen, naturel, 
zonder decoratie, afmetingen: ca. 340 x 
340 x 60 mm, laatje elk ca. 60 x 60 mm, 
per stuk

Kubus doosjes
Karton, wit, onbedrukt, zonder inhoud, 
afmetingen: ca. 60 x 60 x 60 mm, 
pak 20 stuks

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 
cijfer 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.

Gunstig 
geprijsd! 

elk 2-delig

20 stuks

30 LEDs

20 LEDs

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

vanaf 6,00

vanaf 5,55

7,50

6,95

8,70
14,25
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Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Opitec Nederland B.V.(B.A.), Otterkoog 55, 1822 BW Alkmaar, telefoonnum-
mer 0031-725094771, mailadres info.nl@opitec.com, KvK-nummer 02062088, BTW-iden-
tificatienummers NL 8065.01.698.B01 en BE0462712269. Bankrelaties: Nederland: ABN 
AMRO 40 89 40 867 IBAN: NL73ABNA0408940867 BIC: ABNANL2A; België: Belfius 
06.82.28.23.41.55 IBAN: BE31-0682-2823-4155 BIC: GKCCBEBB
(Consument)koper: de natuurlijke persoon met een minimale leeftijd van 12 jaren en 
die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op 
afstand) aangaat met Opitec, hierna tevens: “de leverancier”;
(Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van 
beroep of bedrijf een overeenkomst (op afstand) sluit met Opitec;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 
Opitec georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, 
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 
één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het 
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumentkoper en Opitec gelijktijdig in 
dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van zijn 
herroepingrecht;
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd 
af te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van 
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 al-
gemene voorwaarden bij Opitec zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentkoper 
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking 
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst 
van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter 
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op 
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt 
gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische 
weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper langs 
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkom-
stige toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene 
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest 
gunstig is.

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

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

Artikel 5 – Prijs
1. De prijs en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW voor zowel Nederland als 
België, maar exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, 
verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, 
overheid- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Prijzen in de catalogus zijn mogelijk niet meer actueel. De website van Opitec geeft 
de actuele prijzen. Indien koper nalaat om de actuele prijzen te bezien, zullen de 
gevolgen daarvan voor rekening van de (ondernemer)koper blijven. 

Artikel 6 – Verzending en levering
1. Levering kan niet geschieden aan een postbus.
2. Vanaf 130,- euro worden er geen verzendkosten berekend. Tot 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 dienaangaan-
de eerst in verzuim nadat de ondernemerkoper haar in gebreke heeft gesteld.
4. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalings-
verplichting 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 be-
richt, uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consumentkoper 
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval 
van ontbinding conform het vorige lid zal Opitec het bedrag dat de consumentkoper 
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, 
terugbetalen. 
6. Levering vindt plaats af magazijn Duitsland /fabriek Nederland. Het risico van enig 
product gaat op ondernemerkoper over op het moment van levering.

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

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

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen 
heeft voldaan dat op grond van enige overeenkomst met Opitec aan deze of aan 
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 eigen-
domsvoorbehoud 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 gerech-
tigd 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 uitoefe-
nen, 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 behouden. Indien consument-koper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal 
het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de 
originele staat en verpakking aan Opitec worden geretourneerd, conform de door de 
Opitec verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Voor ondernemerkoper is het herroepingrecht, het recht op opschorting en op 
verrekening uitgesloten.
4. Uitgebreide herroepingsinformatie en het modelformulier vindt u terug op www.
opitec.nl.

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

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

e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consumentko-
per 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 over-
eengekomen. (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) da-
gen, 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 dwin-
gendrechtelijke 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 betalingsverplich-
tingen 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 
vervaardigd, 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 
producten moet worden voorzien te gebruiken en vrijwaart Opitec tegen elke aan-
spraak 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 aanspra-
kelijk tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur uit hoofde waarvan deze 
zaken zijn geleverd.
2. Voor schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winst en/of stagnatieschade 
die een indirect gevolg is van de door Opitec geleverde zaken is Opitec - behoudens 
bewezen opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat 
de verzekeraar van Opitec ter zake van deze schade uitkeert.
3. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een 
consumentkoper tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet. 

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

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

Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen.
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422170 2,85 2,30

Verjaardagskalender
Om zelf vorm te geven, 12 maandbladen 
van zwart papier, 220 g/m², met spiraal-
binding, afmeting: ca. 230 x 240 mm, 
bewerkingsruimte: ca. 230 x 185 mm, 
per stuk

Verjaardagskalender
Om zelf vorm te geven, 12 maandbladen 
van zwart papier 210 g/m², met spiraal-
binding, afmeting: ca. 170 x 240 mm, 
bewerkingsruimte: ca. 170 x 155 mm, 
per stuk

Verjaardagskalender
Om zelf vorm te geven, 12 maandbladen 
van wit papier 210 g/m², met spiraalbin-
ding, afmeting: ca. 170 x 240 mm, bewer-
kingsruimte: ca. 170 x 155 mm, per stuk

Verjaardagskalender
Om zelf vorm te geven, 12 maandbladen, 
van wit papier 120g/m², 12 verschillende 
kleuren, DIN A4, bewerkingsruimte: ca. 
210 x 165 mm, per stuk

Kalenders
3,302,30

2,30 2,35

4,102,85

2,85 2,95

120 g/m²

210 g/m² 210 g/m²

220 g/m²

539435 9,75 7,80 1St.=
1,30

edding 1200 Metallic Color pennen
Lijnbreedte 1-3 mm, , elk 1 x goud, zilver, 
petrol, blauw, lila, rood in metalen doosje
6 stuks

7,80
9,75

6-delig
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