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OPITEC Spinner
Eenvoudig zelf
te maken!

1 verpakking

verschillende
mogelijkheden

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

13+

verschillende
mogelijkheden

verschillende
mogelijkheden

OPITEC acryl spinner

118325

1 verpakking

1 verpakking

Per stuk
vanaf 10 stuks

3-4

noackpqr

3,50
3,15

OPITEC houten spinner
Om te ontspannen en plezier te hebben!
Tevens voor het trainen van de vinger acrobatiek, motorische vaardigheden en behendigheid. De precisie kogellagers maken het
mogelijk met een vingerbeweging de spinner te laten ronddraaien. Ontwerp je spinner volgens het voorbeeld of naar eigen idee.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren,
beschilderen en lijmen. Afmeting: ca. 70 x 70 x 8 mm
Wordt geleverd met houten afdekkapjes!
Per stuk
118314
3,50
vanaf 10 stuks
3,15
12+

3-4

noachkpqr

OPITEC houten spinner
met 3 kogellagers als gewicht
Met een vingerbeweging op een eenvoudige manier
ontspannen.
Volgens een voorbeeld of naar eigen idee een spinner bouwen. Het bouwpakket bevat alle benodigde onderdelen en
een handleiding en verschillende sjablonen als voorbeeld.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen,
schuren, schilderen en lijmen. Afmeting: ca. 80 x 80 x 8 mm
Per stuk
118484
4,50
vanaf 10 stuks
4,05
12+

3-4

noachkpqr

49,95

44,95
100 stuks

Houten kalender ’Huis’

Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca.
120 x 33 x 150 mm, kubus ca. 30 x 30 mm,
maandblokje ca. 60 x 9 mm, dag en maand
in cijfers, per stuk

Rollen van karton

Verschillende groottes, naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. ø 40/50/60/70/80 mm,
ca. 50/100/150/200 mm hoog, 100 stuks

615702

49,95 44,95

547430

3,05

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Alle prijzen inclusief BTW
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Kleuterschool
10 stuks
4 stuks

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

Wattenbollen

Wit, met gat

1,40 1St.=
0,03
1St.=
523135 ø 15 mm, 50 stuks 1,70 0,03
547237 ø 20 mm, 100 stuks 4,10 1St.=
0,04
547271 ø 25 mm, 100 stuks 4,40 3,95 1St.=
0,04
547248 ø 30 mm, 50 stuks 4,65 4,20 1St.=
0,08
1St.=
535150 ø 35 mm, 10 stuks 1,80 0,18
508201 ø 40 mm, 5 stuks
1,50 1St.=
0,30
508278 ø 50 mm, 4 stuks
1,95 1St.=
0,49
508120

Terracotta bloempotjes

Afmeting binnenkant: ca. 35 x 30 mm, met
gat aan de onderkant van ca. ø 5 mm, 10 stuks
2,30 2,20

954920

1St.=
0,22

Afmeting binnenkant: ca. ø 45 x 40 mm,
met gat aan de onderkant van ca. ø 5 mm,
10 stuks
2,50 2,40

954953

1St.=
0,24

ø 10 mm, 50 stuks

Afmeting binnenkant: ca. ø 55 x 50 mm,
met gat aan de onderkant van ca. 10 mm,
10 stuks
2,65 2,50

534160

1St.=
0,25

Afmeting binnenkant: ca. ø 70 x 60 mm,
met gat aan de onderkant van ca. ø 10 mm,
10 stuks
2,95 2,80

534170

1St.=
0,28

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

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

3,40 3,25

523032

Binnenmaat: ca. ø 110 x 100 mm, met
gat aan de onderkant van ca. ø 10 mm,
set 4 stuks

200 g
1000 g

10 stuks

3,00 2,85

523021

1St.=
0,33

1St.=
0,71

3,70
elk

3,35

Reeves acrylverf

De pasta-achtige, zijdematte verf is bijzonder geschikt voor hout, stof, canvas,
en nog veel meer. Reeves acrylverf (fijn)
bezit het strenge AP-Non Toxic certificaat
en is dus niet gevaarlijk voor de
gezondheid, portret roze, 75 ml

3,35 100ml=
4,47

453434

Boek tip
Knutselvilt
Wattenvulling

1A-kwaliteit, wasbaar tot 30°C

507537

200 gram

525598

1000 gram

edding 751 lakmarker

100% polyester, niet wasbaar,
150 g/m², ca. 1,5 mm dik
1kg=
2,35 11,75
9,85 8,85

512046

ca. 200 x 300 mm,
10 stuks

3,35 1qm=
5,58

Lijnbreedte: 1-2 mm, met ronde punt, permanent, geurloos, lakachtige dekkende
inkt, per stuk

ca. 5 m x 450 mm,
1 rol

536633

Zwart

3,70 3,35

512219

9,95 1qm=
4,52

536666

Wit

3,70 3,35

4,10

100 m

22,70

3,70

20,45

10 stuks

24-delig

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

Duits boek: Kunterbunte
Kinderkunst
Koord

Wattenfiguur kegel

Afmeting: ca. ø 2 mm x 100 m,
wit/rood, per stuk

Afmeting: ca. 86 mm hoog, kop: ca. ø 28 mm,
kegel: ca. ø 40 x 58 mm, wit, 10 stuks

580230

4
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5,50 1m=
5,50

565982

www.opitec.nl
www.opitec.be

4,10 3,70

1St.=
0,37

Penselenset
Elk: 12 platte en 12 ronde penselen, in 6 kleuren
gesorteerd, gekleurde kunststof stelen, set 24 stuks
499128
22,70 20,45

NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

Barbara Rucci - EDITION FISCHER
Uitgeverij
Kleurrijke kinderkunst!
Hardcover, 176 pagina’s, afmeting:
ca. 216 x 254 mm, per stuk

729229

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

21,95

van bierviltjes

Peperkoekhuisje

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

4,70

4,25

100 stuks

200-delig

elk 12 g

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Verstikkingsgevaar, bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden.
Verpakking en waarschuwingsetiket bewaren tot bewerking is voltooid

Bierviltjes

Set glitter sterren

Foam schijven

Zonder decoratie, afmeting: ca. 93 x 93 mm, ca. 1,5 mm
dik, vierkant, pak 100 stuks

Elke kleur 12 gr, in zilver, goud en
gekleurd, afmeting: ca. 6 x 6 mm, 36 g

Kleurig gesorteerd, verschillende groottes,
afmetingen ø 18 - 55 mm, 200 stuks

4,65 1St.=
0,05

422239

580160

4,70 4,25

13,20

500 g

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

Houten kralen

Afmeting: ca. ø 12 mm, ca. 5 mm dik,
bonte kleuren, 500 g = ca. 430 stuks,
genoeg voor een oppervlak van ca. 375 x
150 mm

506517

10,95 8,75

1kg=
17,50

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

531035

13,20 10,55

2,85 2,55

8,05

500 g

Mozaïek Fantasy Glas - rond

425016
8,95

10,55
500 g

100g=
11,81

1kg=
21,10

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

Kunststof knopen

Vrijblijvend gesorteerd, verschillende
kleuren en vormen, afmetingen: ca. ø 10 37 mm, pak 500 gram

554392

8,95 8,05

1kg=
16,10

Houten figuurkegels

Van gedraaid hout. Voor het bewerken/
maken van hangers, speelstukken of
tafeldecoraties.
Kop: ca. ø 13 mm, kegel: ca. 21 mm hoog,
bodem: ca. ø 15 mm, totale hoogte: ca.
34 mm, per stuk

0,30

543341

21,9 5

Gunstig geprij

500 ml

Transparante, niet druipende lijmgel, geschikt voor
het fixeren van alle kunststof stenen op glas, metaal,
hout, karton, gips, keramiek, styropor enzovoorts.
De lijm is op waterbasis en
volkomen vrij van schadelijke stoffen,
100 gram, per stuk
EUH208.28

478184

4,10 100g=
4,10

Creall® Dacta Color plakkaatverf

De hoogwaardige plakkaatverf op waterbasis met een hoge pigmentering.
De verf voldoet aan de EU richtlijn EN71.
Inhoud: 500 ml, donkerbruin, per stuk

446619

1L=
3,95 7,90

20,85

Creall® Dacta Color plakkaatverf voordeelset

Inhoud: flessen 500 ml in de kleuren: donkerrood, donkerblauw, donkergroen,
zwart, wit en zonnegeel
- hoogwaardige plakkaatverf op waterbasis
- hoge pigmentering
- gebruiksklaar en/of mengbaar
- waterverdunbaar zonder invloed op de verfkracht en viscositeit
- goede dekking
- goede hechting op de meeste ondergronden
- mat na droging
- het werkstuk is met hulp van Creall-vernis watervast te maken.
Voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN-71.

446952

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

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

Lijm voor kunststof
mozaïekstenen

sd!

21,95 20,85

1L=
6,95

EUH208.28: Bevat 5-CHLOR-2-METHYL-2H-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Alle prijzen inclusief BTW

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.
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4 stuks
elk 21 g
Boeken zijn Duitstalig, kunnen niet worden geruild en
zijn uitgesloten van speciale aanbiedingen!
LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen

Duits boek: Meine bunte Bastelwelt
- Best of Bine

OPITEC lijmstiften - voordeelpak

Bine Brändle - TOPP Uitgeverij
De DIY-expert Bine Brändle staat bekend
om haar kleurrijke decoratie- en woonideeën. Dit is haar “Best of” verzamelboek.
Hardcover, 256 pagina’s, afmeting:
ca. 215 x 285 mm, per stuk

Zonder oplosmiddel.
De eerste OPITEC plak-/lijmstift als voordeelpak, onontbeerlijk in het huishouden,
op kantoor, school en tijdens het knutselen. Plakt papier, karton en foto’s. Met
koud water uitwasbaar, elk 21 g, 4 stuks

Houten schijven

Berkenstammetje

16,50

620248

Recht afgezaagd, per stuk

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

700380

ca. 10 stuks

3,25 1St.=
0,33

Vrijblijvend gesorteerd, afmeting: ca.
10 - 30 mm, ca. 5 mm dik, ca. 100 stuks

Afmeting: ca. ø 30 - 80 mm, ca. 20 - 30 mm dik

620248 - Duits boek: Meine bunte Bastelwelt - Best of Bine
5,50

5,70 1St.=
0,06

700634

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
8,80

4,95

7,05

100 g

250-delig

700863

ca. 2 kg

3,50 100g=
3,98

302043

15,25 1kg=
7,63

726151

ca. ø 40 - 60 mm,
ca. 100 mm hoog

1,65 1,30

726162

ca. ø 60 - 90 mm,
ca. 150 mm hoog

2,20 1,75

726173

ca. ø 80 - 110 mm,
ca. 200 mm hoog

2,75 2,20

4-delig

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

Strass stenen

Pailletten mix

Afmeting: ca. 6 - 25 mm, bont gesorteerd, 100 g
5,50 4,95

580159

1kg=
49,50

Aluminiumdraad

In verschillende vormen, groottes en kleuren,
vrijblijvend gesorteerd, ca. 250 stuks

579639

8,80 7,05

Blank, ongelakt, per stuk
Set fretboren

Fretboren van ø 2, 3, 4, 5 mm, set 4 stuks

334064

Gekleurd karton en ponsen kunt u
terugvinden op pagina 12 en 13.

2,95

201420

ca. ø 1,0 mm x 5 m

201431

ca. ø 2,0 mm x 2 m

528320

ca. ø 3,0 mm x 8 m

75,00

61,50

55,35

67,50

d!

Strijkkralen - starterset

Strijkkralen set XL

Inhoud: 6000 strijkkralen in 14 verschillende kleuren, 4 verschillende grondplaten eend,
haas, vierkant, olifant. Geleverd in een handige draagbare box.

61,50 55,35

426198

6

Gunstig geprijs

LET OP! Niet geschikt voor kinderen
jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 5 jaar

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

d!
Gunstig geprijs

1,00 1m=
0,20
1,00 1m=
0,50
2,95 1m=
0,37

T008_nl_nl

www.opitec.nl
www.opitec.be

Inhoud: 40.000 strijkkralen in verschillende kleuren, gedeeltelijk met glitter, in pastelkleuren, neonkleuren en basiskleuren, ca. ø 5 x 5 mm, 20 legplaten en vele verschillende
voorbeelden. Incl. praktische opbergbox.
Per set

75,00 67,50

615919

NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

elk

1,85

elk 20 m
Boeken zijn Duitstalig, kunnen niet worden geruild en
zijn uitgesloten van speciale aanbiedingen!

Duits boek: Just Bead It!

Decoratie draad

Afmeting: ca. ø 1 mm x 20 m, per stuk

477010

Zilver

477009

Goud

809279

Rood

1,85 1m=
0,09
1,85 1m=
0,09
1m=
1,95 0,10

Laura Jasmin Lammel - Christophorus
Uitgeverij
Met strijkkralen kunnen alledaagse voorwerpen meer kleur en vrolijkheid krijgen.
Naast de basis instructies bevat dit boek
ook veel voorbeelden.
Softcover, 63 pagina’s, afmeting: ca.
165 x 220 mm, met instructies,
per stuk

9,95

621912

elk 1000 stuks

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bewaar het adres voor toekomstige vragen.
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 5 jaar
Bevat kleine onderdelen

Hama® midi strijkkralen

Wit
957743

Groen
957798

Rood
957765

Zwart
957824

Goud
957879

Zilver
957880

Van kunststof, afmeting: ca. ø 5 x 5 mm,
1000 stuks

elk

elk

Goud/Zilver

1,95
1,95

5000 stuks

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje

621912 - Duits boek: Just Bead It!

5000 stuks
20.000 stuks

20.000 stuks

5000 stuks
20.000 stuks

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar

Strijkkralen

Strijkkralen

Strijkkralen

Van kunststof,
afmeting: ca. ø 5 x 5 mm, 5.000 stuks

580838

Van kunststof,
afmeting: ca. ø 5 x 5 mm, 5.000 stuks

5.000 stuks

581052

Kunststof, gestreept/kleurrijk,
afmeting: ca. ø 5 x 5 mm

5.000 stuks

580805

20.000 stuks

581018

20.000 stuks

7,70
23,10 20,80

7,70
25,25 22,70

615355

5.000 stuks

615344

20.000 stuks

25 stuks

Strijkkralen ondersteuningen

7,50
24,95 22,45

Van kunststof, zwart,
afmeting: ca. 42 x 15 x 5 mm, 25 stuks

615366

3,50 1St.=
0,14

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar. De veiligheidswaarschuwing heeft
betrekking op de artikelen 580838, 580805, 581052, 581018,
615355, 615344.

2 stuks

3-delig

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

Grondplaat - vierkant

Insteekplaten set

Van kunststof, transparant,
afmeting: ca. 150 x 150 mm, set 2 stuks

Van kunststof, kleurloos, 3 verschillende vormen, afmeting: ca. 150 x 150 mm, set 3 stuks

413126

5,10 1St.=
2,55

Alle prijzen inclusief BTW

580861

5,50

10 stuks

15-delig

Insteekplaten

Pincetten

Van kunststof, kleurloos, 5 verschillende
vormen, afmeting: ca. 80 x 80 mm,
set 15 stuks

Kunststof, ideaal voor het plaatsen van
strijkkralen op een legplaat, afmeting:
ca. 110 mm lang, wit, 10 stuks

580919

7,70

615377

3,50 1St.=
0,35

7

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Kleuterschool

ca. 70 mm

Houten figuurkegel

Kop: ca. ø 20 mm, kegel: ca. 50 mm hoog,
onderkant: ca. ø 21 mm,
totale hoogte: ca. 70 mm, per stuk

543400

15-delig

elk

0,55

3,50
elk 50-delig
ca. 40 mm

Strooidelen ’Vleugel’

Veren

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

502801

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

1,10

1St.=
0,07

728902

Zilverkleur

728913

Goudkleur

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

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

2,35

565328

2,15

564872

8
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1m=
4,30

Kop: ca. ø 18 mm, kegel: ca. 42 mm hoog,
onderkant: ca. ø 23 mm,
totale hoogte: ca. 60 mm, per stuk

0,65

617874

0,90

617885

2 stuks

4 stuks

Metallic kralenmix

Metalen ornament ’Vleugel’

Metalen ’Vleugels’

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

Platinakleur, afmeting: ca. 65 x 35 mm
rijggat: ca. 2 mm, set 2 stuks

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

1kg=
12,95 51,80

511422

2,50 1St.=
1,25

726715

2,95
elk 1 m

500 mm

Zilverkleurig, afmeting: ca. 500 x 2,5 mm,
per stuk

Houten figuurkegel

Hoofd: ca. ø 13 mm, kegel: ca. 27 mm,
onderkant: ca. ø 19 mm,
totale hoogte: ca. 40 mm, per stuk

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

elk

Strass ketting

Houten figuurkegel

250 g

elk 255 stuks

ca. 60 mm

8,50

7,65

20 m

50-delig

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 5 jaar

Nylondraad

Afmeting: ca. 1 m x 3 mm, per stuk

Afmeting: ca. 50 m, transparant, per stuk

Goudkleur

548023

Zilverkleur

548034

Koperkleur

www.opitec.nl
www.opitec.be

2,95
2,95
2,95

538717

ca. ø 0,50 mm

538728

ca. 0,80 mm, 25 m

538739

ca. 1 mm, 20 m

NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

3,25 1St.=
0,81

50 m
25 m

Ketting

555099

728876

1,30
1,35 1m=
0,05
1m=
1,55 0,08
1m=
0,03

Kunststof kralen mix

Vrijblijvend gesorteerd, harten, sterren &
driehoeken, zilverkleur/bont, afmeting: ca.
11 x 10 mm, rijggat: ca. 4 - 5 mm, 50 stuks

615403

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

8,50 7,65

1St.=
0,15

Kleine geschenken van Fimo®

De handleiding voor de Fimo®-hangers kunt u terugvinden op www.opitec.nl/fimo-geschenken

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

2,95

2,65
Wit
57 g 495700
350 g 475197

Indisch rood
57 g 495940
350 g 475418

Lavendel
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

Per blok

Appelgroen
57 g 495009
350 g —

Zonnebloem
495928
475201

Mandarijn
495995
—

Merlot
609008
—

Blossom
608998
—

Framboos
458858
—

Briljantblauw
495962
475463

Pacificblauw
495744
—

Pepermunt
458869
—

Tropisch groen
486101
475382

Caramel
495331
—

Chocolade
495364
475441

Modelleer roller

Hout, afmeting: ca. ø 20 x 160 mm,
per stuk

619809

1kg=
2,15 37,72

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

Per blok

57 g 495294
350 g —

Huidskleur
459005
475371

Dolfijngrijs

12,40

1kg=
35,43

57 g 495386
350 g —

Zwart
495788
475485

Metallic zilver
618928
—

Vichy band (N° 424543, 424587, 424565)
kunt u terugvinden in de hoofdcatalogus
op pagina 556.

10 stuks

Metallic goud
618939
—

2,95 2,65

Andere FIMO® en toebehoren kunt
u terugvinden in onze hoofdcatalogus op pagina 586 - 592.
19,95

17,95

Gunstig
geprijsd!

100 stuks

Berkenschijven

Staedtler - kneedmachine voor modelleermassa

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen
worden
Kans op verstikkingsgevaar
Verpakking en waarschuwingsetiket bewaren tot bewerking is voltooid

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

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

Van kunststof,
afmeting: ca. 140 x 4 x 14 mm, 100 stuks

723441

6,85 1St.=
0,68

Alle prijzen inclusief BTW

438197

Becks Plastilin - modelleer messen

44,50

618951

19,95 17,95

1St.=
0,18
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vanaf

Verlichte bomen

0,65

Tempex kegel

Per stuk

616775

ca. ø 40 x 65 mm

547134

ca. ø 70 x 120 mm

547145

ca. ø 90 x 200 mm

507456

ca. ø 110 x 260 mm

0,65
1,20
1,25
1,95
30,05

27,00
42-delig

Garnier uitsteekvormen set

RVS, roestvrij, geschikt voor levensmiddelen,
afmeting: ca. 7 - 40 mm, 18 mm hoog,
7 verschillende motieven, met kunststof
box, 42-delig

Topkwaliteit
Gunstig
geprijsd!
vanaf

30,05 27,00

474892

De handleiding voor de soft-ton
boompjes kunt u terugvinden op
www.opitec.nl/klei-boom

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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

4,40

Wit
446686

Creall® Dacta Color plakkaatverf
LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

De hoogwaardige plakkaatverf op waterbasis is gebruiksklare of mengbare verf
met een hoge pigmentering.
De verf hecht en dekt goed op de meeste
ondergronden, is verdunbaar met water
zonder dat dit invloed heeft op de kracht
van de verf of de viscositeit.
Na het drogen is de verf mat.
Werkstukken kunnen m.b.v. Creall vernis
(art. nr. 463.822) watervast worden
gemaakt. De verf voldoet aan de EU richtlijn EN71.

SIO-2 PLUS® klei

SIO-2 PLUS® is een natuurlijke, zachte en licht te verwerken boetseerklei en daarom
uitermate 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.
Wit
Terracotta

503088

1000 g

599105
519556

5000 g
20 kg

4,40 1kg=
503077
4,40
1kg=
15,00 14,25 2,85 500533
54,95 52,20 1kg=
519811
2,61

4,40 1kg=
4,40
1kg=
15,00 14,25 2,85
54,95 52,20 1kg=
2,61

1000 g
5000 g
20 kg

2 kg
6 stuks

Houten schijven

Vrijblijvend gesorteerd, afmetingen
ca. ø 30 - 80 mm, ca. 20 - 30 mm dik
ca. 10 stuks

3,25

1St.=
0,33

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

700863
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Per kleur

Fles 500 ml

Zilver / Goud

1L=
3,95 7,90
1L=
5,75 11,50

Donkergroen
446505

Goud
446837

Zilver
446848

Micro LED-lichtsnoer (N° 441631, N° 441549) kunt u terugvinden in de hoofdcatalogus op pagina’s 522 - 523.

10 stuks

700380

Fles 500 ml

Rood
446468

ca. 2 kg

15,25 1kg=
7,63
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

LED-theelichtjes - flikkerend

Theelichtjes met oranje licht. Elk theelichtje
heeft een eigen aan/uit schakelaar, werkt
op batterijen, incl. 3 V knoopcelbatterijen
(CR2032). Afmeting: ca. ø 35 x 28 mm,
6 stuks

116976

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

5,95 4,75

1St.=
0,79

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

Servettenring
van vilt

Duits boek: Der ultimative
Nadelfilzkurs
für Einsteiger

Viltnaalden set

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

3,90

504582

TOPP Uitgeverij
128 Pagina’s rondom het thema vilten. Leer
de basisprincipes kennen en ontdek de schattige modellen voor ieder jaargetij. Bij het
boek is ook een online-videocursus.
Hardcover, 128 pagina’s, met handleidingen,
afmeting: ca. 210 x 280 mm, per stuk

9,95

620547

21,95

20,85
54 stuks

Knutselvilt set

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje

Synthetisch, 18-kleurig gesorteerd, afmeting: ca. 200 x 295 mm, ca. 1,5 mm dik,
pak 54 stuks

620547 - Duits boek: Der ultimative Nadelfilzkurs
für Einsteiger

21,95 20,85 1qm=
6,54

581650

20,45

56,9 5

Gunstig geprijs

51,25

18,40

d!

21-delig

12 stuks

Voordeelset schapen-scheerwol/vlies

Creatiefset naaldvilten

Geschikt voor zowel nat- als naaldvilten (droogvilten), kleurrijk gesorteerd,
in totaal 1200 gram, set 12 stuks

Inhoud: 1 viltnaaldhouder met naalden, 100 g schapenwol, 12-kleurig gesorteerd,
350 g schapenwol, 7-kleurig gesorteerd, 1 styrodur, ca. 200 x 200 mm, 21-delig

538484

elk

Borduurnaalden

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

1kg=
42,71

1,35
1,35

52 stuks

Alle prijzen inclusief BTW

10,95

10,95

9,85

9,85

500 g

500 g

Glazen kralen

Borduurgaren

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

576952

20,45 18,40

506470

1,35
elk 6-delig

521935
521946

56,95 51,25

8,75 1m=
0,02

Transparant/gekleurd, met zilver inzet,
afmeting: ca. ø 2 - 2,6 mm, rijggat:
ca. 1 mm, 500 g

579570

10,95 9,85

Glazen kralen

1kg=
19,70

Opaak, kleurrijk gesorteerd, afmeting:
ca. ø 2 - 2,6 mm, rijggat: ca. 1 mm, 500 g

579581

10,95 9,85

1kg=
19,70
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12,70

Gunstig
geprijsd
papier

4,95

11,45

3,95

elk

70 g/m²

10 vel

Cadeaupapier

70 g/m² kraftpapier, enkelzijdig bedrukt,
afmeting: ca. 4 x 1 m, per rol

Golfkarton

67,30

63,95

300-310 g/m², fijn gegolfd, dubbelzijdig
gekleurd, zuurvrij, afmetingen: 50 x 70 cm,
10 vel

420228

Goud

12,70 11,45 1qm=
3,27

420239

Zilver

12,70 11,45 1qm=
3,27

100 vel

10 vel

255 g/m²

245 g/m²

809073

Zilverkleur

4,95 3,95 1qm=
0,99

809062

Goudkleur

4,95 3,95 1qm=
0,99

70 g/m²

Pakpapier

Golfkarton voordeelset

Golfkarton

255 g/m², zuurvrij, dubbelzijdig gekleurd, 10-kleurig gesorteerd, afmetingen: ca. 50 x 70 cm,
100 vel

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

67,30 63,95 1qm=
1,83

420284

420158

67,95

4,10 1qm=
1,17

426693

Wit

420147

Bruin

2,65 1qm=
0,53
4,10 3,30 1qm=
0,33
92,65

220 g/m²

64,55

87,85

130 stuks

200 vel

32 g/m²

300 g/m²

Crêpepapier voordeelset

32 g/m², 13 kleuren van elk 10 stuks, in de kleuren wit, geel, licht oranje, vuurrood, lichtroze,
roze, briljantblauw, lichtblauw, lichtgroen, groen, mosgroen, kastanjebruin en zwart, niet
waterbestendig, kan afgeven, afmeting: ca. 2,50 m x 50 cm, 130 stuks
67,95 64,55 1qm=
0,40

421431

Afmeting: ca. 5 x 1 m, 70 g/m², per stuk

Gekleurd karton - voordeelset

Fotokarton (Engels karton)

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

300 g/m², zuurvrij, 20-kleurig gesorteerd,
afmetingen: 50 x 70 cm, 200 vel

620879

27,95 1qm=
2,15

411135

92,65 87,85 1qm=
1,25

28,75

27,30
4 stuks
elk 21 g

OPITEC Tip:
Voordeelset

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen

OPITEC lijmstiften - voordeelpak
OPITEC kinderscharen - voordeelset

20 kinderscharen met N° 361496
Afmeting: ca. 130 mm lang + 1 scharenblok

361636
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28,75 27,30

Zonder oplosmiddel.
De eerste OPITEC plak-/lijmstift als voordeelpak, onontbeerlijk in het huishouden,
op kantoor, school en tijdens het knutselen. Plakt papier, karton en foto’s.
Met koud water uitwasbaar, elk 21 g, 4 stuks

302043

NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

3,50 100g=
3,98

Verlichte kegel
van papier

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

573585

XS, ø 16 mm

573596

S, ø 25 mm

573600

L, ø 50 mm

573611

XXL, ø 75 mm

2,65
4,00
8,25 9,90
12,25 11,00

526119

XS, ø 16 mm

535737
550583

S, ø 25 mm

550402

XXL, ø 75 mm

2,65
4,00
8,25 6,60
12,25 9,80

L, ø 50 mm

535291

XS, ø 16 mm

535327

S, ø 24 mm

500029

L, ø 46 mm

529830

XXL, ø 71 mm

2,65
4,00
8,25 6,60
12,25 9,80
Voorbeelden gemaakt door OPITEC

2-delig

2-delig

220 g/m²

220 g/m²

Everywhere pons ’Ster’

OPITEC Everywhere pons
’Sneeuwvlokken’

Geschikt voor papierdikte tot 220 g/m².
De pons sluit door een magneetsluiting.
Motiefgrootte: ca. 38 x 38 mm, 2-delig

Tot 220 g/m² papierdikte geschikt.
Pons sluit middels een magneetsluiting.
Motiefgrootte: ca. 40 x 55 mm, 2-delig

13,95 12,55

596635

elk 10 vel

220 g/m²

Gekleurd karton

Dubbelzijdig plakband

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

435203
435199

13,95 12,55

728164

Zilver

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

Goud

6,95 5,55

Transparant, kleurloos, per stuk

1qm=
1,59

484718

ca. 20 m x 6 mm

455528

ca. 50 m x 6 mm

1,00 1m=
0,05
2,00 1m=
0,04

400 stuks

Zo werkt het:

OPITEC papierlijm

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

301324

100 ml

301335

250 ml

301380

1000 ml

301391

5000 ml

Afstandskussentjes

1,55
1L=
2,95 11,80
1L=
4,95 4,95
1L=
17,50 16,60 3,32
1L=
15,50

Voor 3D techniek, dubbelzijdig-zelfklevend,
400 stuks

405383

ca. 5 x 5 x 1 mm

405305

ca. 5 x 5 x 2 mm

455883

ca. 5 x 5 x 3 mm

1,00
1,00
1,00

Een kegel van papier vormen,
uitknippen en met de “Everywhere”
pons motieven in het papier stansen.
Met dubbelzijdig plakband de kegel
fixeren en met de zelfklevende
pads uitgestanste cirkels en sterren
opplakken. Als verlichting een
LED-theelichtje (bijv. N° 116976)
gebruiken.

EUH208.37: Bevat CMIT/MIT. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Alle prijzen inclusief BTW

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30
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2,95

Kalender versieren

2,35

Verjaardagskalender

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

Om zelf vorm te geven, 12 maandbladen
van wit papier 210 g/m², met spiraalbinding, afmeting: ca. 170 x 240 mm, bewerkingsruimte: ca. 170 x 155 mm, per stuk

4,10

6,95

2,30

422170

422161

3,30

2,95 2,35

6,25
Set 10.000 stuks

Verjaardagskalender

Om zelf vorm te geven, 12 maandbladen,
van gekleurd papier 220g/m², 12 verschillende kleuren, DIN A4, bewerkingsruimte:
ca. 210 x 200 mm, per stuk

434469

4,10 3,30

Papier mozaïek

Kleurig gesorteerd, niet zelfklevend,
afmeting: ca. 10 x 10 mm, metallic
gekleurd, set 10.000 stuks

554613

6,95 6,25

10-delig
Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Glitter lijm

3,50

In 12 kleuren, met glittereffect, om mee in
te kleuren, te lijmen en voor het versieren
van bijv. papier, karton en stof. Droogt in
30 minuten bij kamertemperatuur, 12 stuks

3,15

592550

3,50 3,15

1St.=
0,26

Snij set

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

6,50

301438

Setprijs

OPITEC Tip: Voordeelset

14,50
220 g/m²
4-delig

4 stuks

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.

728430
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Pritt® stiften - voordeelpak
OPITEC universele scharen voordeelset

14,50 1St.=
3,63

20 Universele scharen N° 361093, puntig,
afmeting: ca. 130 mm lang + 1 scharenblok

361728

NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

31,00

Zonder oplosmiddel.
Voor papier, karton en foto’s. Eenvoudig in
gebruik. Voor school, thuis of op kantoor.
Met water uitwasbaar en niet giftig.
Elk 22 g, 4 stuks

319798

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

6,95 100g=
7,90

12,95

11,65

Marmeren

6-delig

Magic Marble set “Metallic”

Marmerverf, 6 stuks, elk 20 ml Magic Marble in de kleuren:
metallic blauw, metallic groen, metallic rood, metallic violet, goud en zilver
waarschuwing H226 H336

12,95 11,65

469240

100ml=
9,71

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

12,95

Verdwijnpunt motiefzoeker

11,65
6-delig

Marabu Easy Marble starterset

6 x marmerverf à 15 ml in de kleuren geel, rood, blauw, groen, zwart en wit,
incl. Duitse handleiding
waarschuwing H226 H336

12,95 11,65

403772

100ml=
12,94

elk 6 stuks

Kunststof bol

Om te bevestigen, zonder decoratie,
opening gat vanaf ca. ø 8 mm, wit,
per stuk

490504

ca ø 60 mm

902511

ca. ø 70 mm

490515

ca. ø 80 mm

490526

ca. ø 100 mm

490537

ca. ø 120 mm

0,70
0,75
0,80
1,30
1,55

Verdwijnpunt - motiefzoeker
Leer- en tekenhulpmiddel - thema perspectief

Hangers voor kunststof ballen

Voor kunststof ballen tot ø 120 mm,
kapje ø ca. 1,3 cm, pak 6 stuks

404666

Goudkleur

404688

Zilverkleur

1,40 1St.=
0,23
1,40 1St.=
0,23

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

615665

5,95
11,95

5,25

9,55

5,00
500 vel
80 g/m²

Kunststofbad om te marmeren

Voor A4 papier, afmeting: 370 x 270 mm,
per stuk

505728

9,95

Verzamelmap voor tekeningen

Kopieerpapier

80 g/m², A4, 500 vel

400707

5,25 5,00

1qm=
0,16

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

619201

11,95 9,55

H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Alle prijzen inclusief BTW

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.
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Voortgezet onderwijs
31-delig

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

4,95

808561

37-delig

12 stuks

3D - Houten bouwpakket ’Kerk’

Alle delen zijn al voorgestanst en klaar om
in elkaar gestoken te worden. Naturel, zonder decoratie, afmeting: kerk ca. 130 mm,
bomen ca. 60 - 100 mm, 37-delig

4,25

808550

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Houten schijfjes

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

3,90 1St.=
0,33

944564

10 LED’s

30 g

Macro LED - Lichtsnoer

Decoratie sneeuw

Wit, 30 gram.

457601

2,30 100g=
7,67

Binnenverlichting, 10 LED’s, warmwit
licht, transparant, batterijbox van transparant kunststof, met aan-/uitschakelaar,
kabel transparant, afstand tussen de
lampjes ca. 10 cm, lengte ca. 90 cm, toevoer 30 cm, excl. 2 AA batterijen 1,5 V.
Per stuk

3,95

954365

Berkenschijf

Berkenschijf

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

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

3,35

723452

5,00

723463

Meer houten schijven kunt u terugvinden op
pagina 6 en 9.
5,95

5,35
6 paar

28-delig
Knutselpakket

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

27,50

956127
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Houten sleutelhanger “Etiket”

Houten sleutelhangers gedeeld hart

Naturel, zonder decoratie,
afmeting: ca. 42 x 63 x 5 mm, per stuk

Naturel, zonder decoratie,
afmeting: ca. 40 x 70 mm, 6 stuks

545313

NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

0,90

617221

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

5,95 5,35

1St.=
0,45

87,95

83,55

Brandapparaat ST 171 Burny-Star

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

87,95 83,55

540047

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

47,95

45,55

Brenn Peter Junior

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

115,00

577774

Brandapparaat ST 141 Burny-Star

Laagspanningsapparaat. Geschikt voor kinderhanden. Door het gebruik van de verschillende
brandstiften is het mogelijk 2 temperatuur niveaus te bereiken.
Inhoud: 1 brandapparaat met brandpen, 3 brandstiften, incl. Duitstalige handleiding
Technische gegevens:
Afgegeven vermogen: 20 W
Spanning:
230 V
Frequentie:
50/60 Hz
Uitgaande spanning: 0,8 V
Temperatuur:
ca. 600 / 650°C
47,95 45,55

540036

1,50

4-delig

vanaf

11,95

1,35

vanaf

10,75
elk 3-delig

Rond
540151

Rond/vlak
540162

Gepunt
540173

Houten kistjes
Houten waxinelichthouder

Naturel, onbehandeld, boring 38 mm,
per stuk

Brandstift

Voor Burny Star ST 141+171 en BrennPeter Junior, per stuk

540151

Rond

540162

Rond/vlak

540173

Gepunt

4,00
4,00
4,00

Alle prijzen inclusief BTW

516695 ca. 60 x 58 x 70 mm 1,50 1,35

Brandlussen voor de Junior

Voor brandapparaat Brenn-Peter Junior
N°577774. Inhoud: 2 brandlussen rond,
1 brandlus vlak, 1 brandlus puntig, 4 stuks

617379

15,95

516684 ca. 60 x 58 x 100 mm 1,95 1,75
516662 ca. 60 x 58 x 130 mm 2,05 1,85
516673 ca. 60 x 58 x 160 mm 2,40 2,15

Naturel, zonder decoratie,
afmeting: ca. 100 x 90 x 65 mm, 120 x
120 x 80 mm, 140 x 150 x 110 mm,
3 stuks

532390

11,95 10,75

Afmetingen: ca. 240 x 210 x 160 mm, ca.
210 x 180 x 140 mm en ca. 180 x 150 x
120 mm, 3 stuks

532400

17,10 15,40
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Eenvoudige stroomkring

zonder solderen mogelijk!

Eenvoudige stroomkring

Montage zonder boren!

zonder solderen mogelijk!

incl. knoopcelbatterij

Inhoud bouwpakket
Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

LED-kerstboom

Eenvoudige vouwtechniek voor het maken van een kerstboom
van gekleurd karton. De gele LED’s worden gelijmd en met
schakeldraad verbonden. Excl. 2 batterijen 1,5 V (AA).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, lijmen, snijden,
vouwen, solderen en monteren.
Afmeting: ca. 140 x 140 x 200 mm, per stuk
5,60 5,30

117330
12+

8-10

noabcdi�
klpqr

Acryl bol met Candle-Light

Eenvoudige stroomkring ook zonder solderen mogelijk.
Incl. knoopcelbatterij (CR 2032).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen,
schuren, lijmen, solderen en monteren.
Afmeting: ca. ø 120 x 110 mm, per stuk

5,00 4,75

116404
12+

Kerstboom met LED-verlichting en USBaansluiting
Fraaie figuurzaag werkzaamheden en eenvoudige stroomkring
zonder solderen. Stroomvoorziening via USB-aansluitkabel.
Hierdoor kan de boom gemakkelijk aan de PC, laptop, powerbank of mobieloplader (met USB) aangesloten worden.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, schuren,
lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 90 x 90 x 260 mm, per stuk
116253
4,50 4,30
10+

4-6

nocdkpqr

3-4

nobchijk�
pqr

Eenvoudig te monteren zonder
solderen!

Kaarsen niet
onbeheerd laten
branden!

1 verpakking verschillende
mogelijkheden

incl. knoopcelbatterij
Eenvoudige stroomkring

zonder solderen mogelijk!

opitec.com

incl. waxinelichtje

Inhoud bouwpakket

LED-licht ‘Vario’

Inhoud bouwpakket

Eenvoudig te maken omdat de onderdelen al op maat
gemaakt zijn. Door de verschillende ontwerpmogelijkheden van het acrylglas, wordt het rode licht van de
superfelle LED versterkt (afhankelijk van het ontwerp).
Eenvoudige stroomkring met schakelaar, ook zonder
solderen te maken. Excl. knoopcelbatterij 3V (CR2032).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen,
slijpen, solderen, monteren.
Afmeting: ca. 50 x 50 x 110-150 mm, per stuk

3,50 3,30

113831
12+

3-4

noabcdpqr

Kerstster ‘Cosmos’

Kerstster van triplex en massief hout, zonder stroomkabel, met een eenvoudige stroomkring, die op batterijen
werkt, incl. LED-verlichting, de bouw is zonder solderen
mogelijk.
Excl. 2x batterijen 1,5 V (AA).
Voorkomende werkzaamheden: zagen, vijlen en lijmen,
Afmeting: ca. 290 x 290 x 60 m, per stuk

4,50 4,30

109690
9+

8-10

Kaarsen niet
onbeheerd laten
branden!

2,75 2,60

100157

3-4

nockpqr
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Kaarsen niet
onbeheerd laten
branden!

www.opitec.nl
www.opitec.be

Kaarsen niet
onbeheerd laten
branden!

Moderne theelichthouder

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

5,50 5,20

109209
11+

Montage zonder boren!
Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

Houten kaarsenhouder

Bouwpakket voor een stevig staande houten theelichthouder
voor 4 theelichtjes.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, lijmen en schuren.
Eenvoudig bouwpakket zonder boorwerkzaamheden.
Excl. theelichtjes
Afmeting: ca. 250 x 125 x 60 mm, per stuk

3-4

noabckpq

Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

Houten theelichthouder

9+

12+

nochkpqr

Montage zonder boren!
Massief grenenhout

Thermowip
Inhoud bouwpakket
Interessant en leerzaam
model, ook geschikt voor natuurkunde.
Het theelichtje verwarmt de bimetalen veer. De veer zet uit
en de aan een lasdraad bevestigde houten bol zwenkt naar
de andere kant van de wip. De wip kiept, de spiraalveer
komt buiten de vlam en koelt af. De houten bol zwenkt weer
terug en de wip staat weer in de uitgangspositie. Incl. theelichtje. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren,
zagen, schuren/vijlen, buigen, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 200 x 100 x 90 mm, per stuk
104689
4,25 4,05

4-6

noabcfkpqr
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

Inhoud bouwpakket

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

112743
10+

2-4

2,95 2,80

nobchklpqr

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

Verlichting aanbiedingen!
Kaarsen niet
onbeheerd laten
branden!

Kaarsen niet
onbeheerd laten
branden!

Kaarsen niet
onbeheerd laten
branden!

Massief grenenhout
incl. waxinelichtje

Inhoud bouwpakket
Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

Houten stormlantaarn

Decoratief werkstuk van massief grenen, acrylglas en aluminium. Snel gebouwd vanwege stompe lijmverbindingen.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren,
buigen, lijmen en monteren.
Afmeting (zonder draagbeugel): ca. 150 x 150 x
300 mm, per stuk
13,50 12,80

112961
12+

8-10

noacfklpqr

Metalen lantaarn met vensters van acrylglas

Metalen geurlamp

Dit aluminium bouwpakket is uitermate geschikt als zaag-,
boor-, en buigwerkje tijdens metaalbewerking. Voorkomende
werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, knippen, ontbramen, buigen en schroeven. Excl. waxinelichtje.
Afmeting (zonder beugel): ca. 100 x 100 x 150 mm, per stuk

Dit decoratieve bouwpakket is bijzonder geschikt om te
beginnen met metaalbewerking. Voorkomende werkzaamheden: buigen, zagen, boren, vijlen en monteren.
Excl. theelichtje.
Afmeting: ca. 100 x 100 x 125 mm, per stuk

6,95 6,60

112765
12+

4-6

noabcfgpqr

Kaarsen niet
onbeheerd laten
branden!

12+

4-6

noabcpqr

Kaarsen niet
onbeheerd laten
branden!

Eenvoudig figuurzaagwerk
Montage zonder boren!

Kaarsen niet
onbeheerd laten
branden!

incl. waxinelichtje

incl. 4 theelichtjes

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

Theelichthouder ‘Adventskrans’
Vallende sterren van hout met aluminium bakjes voor theelichtjes. Eenvoudige figuurzaag werkzaamheden, ook geschikt
voor de basisschool.
Excl. theelichtjes.
Voorkomende werkzaamheden: zagen en schilderen.
Afmeting van een enkele vallende ster: ca. 190 x 75 x 8 mm,
per stuk
112721
3,50 3,30
9+

4-6

Geurlamp

Afhankelijk van uw stemming kunt u de lamp vullen
met verschillende geurende oliën.
Voorkomende werkzaamheden: buigen, zagen, boren
en monteren.
Incl. papieren sjablonen en een theelichtje.
Afmeting: ca. 260 x 150 x 250 mm, per stuk

112224
13+

nobchr
ca. 300 mm

6,50 6,20

114480

4,75 4,50

3-4

noabckpqr
incl. lijm
incl. schuurpapier

ca. 380 mm

Theelichthouder ‘Trap’

4-delige theelichthouder gemaakt van 15 mm triplex.
De houders kunnen in elkaar geschoven worden.
Voorkomende werkzaamheden: zagen, boren en lijmen.
Incl. 4 theelichtjes.
Afmeting: ca. 150 x 65 x 100 mm, per stuk

3,95 3,75

113934
12+

2-4

noachjkpqr

incl. lijm
incl. schuurpapier

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

Easy-Line houten kerstster ‘Orion’
Om zelf te maken en glinsterend te versieren voor de kersttijd.
In het bouwpakket zitten geprefabriceerde houten delen, een
elektroset, een speciale lamp, houtlijm en een 1:1 sjabloon.
Voorkomende werkzaamheden: lijmen.
Afmeting: ca. 300 x 300 x 100 mm, per stuk
houtlijm: EUH208.45
131502
13,95 13,25
9+

2-3

nok
Alle prijzen inclusief BTW

Easy-Line kerstster ‘Sirius’
Om zelf te maken en glinsterend te versieren voor de kersttijd.
In het bouwpakket zitten geprefabriceerde houten delen, een
elektroset, een speciale lamp, houtlijm en een 1:1 sjabloon.
Voorkomende werkzaamheden: lijmen.
Afmeting: ca. 380 x 380 x 110 mm, per stuk
houtlijm: EUH208.45
131497
16,50 15,70
9+

2-3

nok

Theelichthouder

Voor het warm houden van thee of pannen.
Excl. theelichtje.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen,
boren, zagen, schuren en lijmen.
Afmeting: ca. 150 x 150 x 80 mm, per stuk

112534
11+

3,50 3,30

2-4

noacfkpqr
*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.
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Kaarsen niet
onbeheerd laten
branden!

Inhoud bouwpakket

OPITEC PLUS LINE
WARMTEKRACHTMACHINE

OPITEC PLUS LINE
Warmtekracht machine

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

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

11+

118417

7,50
6,75

Per stuk
vanaf 10 stuks

11+

nacjkpqr
Massief beukenhout
Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket
Inhoud bouwpakket

Wierook huisje

Decoratief houten huisje met een asschaal. Omvangrijke handleiding met veel
detailtekeningen en sjablonen (schaal 1:1) zijn inbegrepen. Excl. wierook.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, vijlen/schuren en lijmen.
Afmeting: ca. 150 x 100 x 205 mm

118473
12+

Per stuk
vanaf 10 stuks

6-8

4,50
4,05

Rookmannetje

Bouwpakket voor het originele rookmannetje uit het Ertsgebergte. Dit uitgebreide
pakket van onderdelen bevat alle houten delen evenals het centrale houtlichaam,
dat bepalend is voor de functie, dat al voorgeboorde wordt geleverd
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren en lijmen
Afmeting: ca. 90 x 70 x 150 mm, per stuk
11+

noachiklpqr

2,95 2,80

100205

7-8

noabcklpqr
1 verpakking

2 mogelijkheden

Massief grenenhout
Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket
Inhoud bouwpakket
Voederhuisje
Materiaal: triplex. Kan vrijstaand of hangend worden bevestigd.
Het voederhuisje heeft een uittreklade, waarop een voederbakje
is bevestigd.
Compleet pakket, incl. papiersjablonen (schaal 1:1).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, schuren en lijmen.
Afmeting: ca. 300 x 200 x 200 mm, dakoppervlak 0,105 m²,
per stuk
100180
6,95 6,60
11+

12

nobchkpr
20

T008_nl_nl

www.opitec.nl
www.opitec.be

Notenkraker

Inhoud bouwpakket

Met onze notenkraker van massief hout en de al klaargemaakte houten spindel wordt zelfs de hardste noot gekraakt. Bepaal
zelf of je de notenkraker met het vierkante of achthoekige
notenbakje wilt maken. Voorkomende werkzaamheden:
aftekenen, zagen, boren en lijmen.
Afmeting (zonder spindel): ca. 100 x 150 x 140 mm, per stuk
6,25 5,95

100630
11+

3-4

noachjkpqr
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

Tafel notenkraker

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

106809
11+

4-6

2,95 2,80

noacghkpqr

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

BOSCH tafelboormachine PBD 40
NIET GESCHIKT VOOR ONDERWIJS EN ZORGINSTELLINGEN
425,00

Of je nu een modelbouwer bent, een bankwerker, of een elektriciën, deze innovatieve en
nauwkeurige tafelboormachine hoort in elke werkplaats. Door het digitale display en toerentalinstelling wordt het een precisie instrument. Bij de levering zijn een snelspanklem en een
parallelaanslag inbegrepen.
Compleet met digitaal display voor boordiepte en snelheid. Elektronische toerentalinstelling,
laserfunctie en LED-licht, sleutelloze precisie boorhouder met borgring, stevige bodemplaat
met bevestigingspunten, diepteaanslag, handwiel met softgrip en 2-gangs-aandrijving,
Technische gegevens:
Vermogen:
710 W
Bedrijfsspanning:
230 V
Frequentie:
50/60 Hz
Snelheid:
200 - 2500 U/min
Boorvoet-spankop:
1,5 - 13 mm
Max. boordiepte:
100 mm
Boorslag:
90 mm
Afmeting:
350 x 330 x 650 mm
Tafel-afmetingen:
(BxDxH) 330x350x30 mm
Gewicht:
20 kg

403,75

425,00 403,75

320562

scheppach decoupeerzaag DECO-XL

Decoupeerzaag met variabele toeren en zwenkbare aluminiumtafel van 0° tot 45°, onderstel is van gietijzer. Eenvoudige bediening van de machine middels drukken of het loslaten
van het voetpedaal. Met blaassysteem, transparante beschermkap, snelspankop voor het
snel wisselen van zaagjes, een flexible LED-werklamp en een parallelarm voor exacte snede.
Technische gegevens:
Vermogen:
125 W
Bedrijfsspanning:
230 V
Frequentie:
50/60 Hz
Toerental:
550 - 1600 omw/min
Zaagbladlengte:
127 mm
Zaaghoogte:
max. 50 mm
Uitlading:
406 mm
Afmeting:
630 x 320 x 330
NmmL /mmBE
n
i
r
a
Afmeting tafel:
414
x
254
a
b
r
eve 11,2 kg
Gewicht:Niet l

249,95
incl. lamp en voetpedaal

249,95

314123

225,00

scheppach band- en schijfschuurmachine bts 800

De band- en schijfschuurmachine van het merk Scheppach heeft een sterk en en torsiestijve
behuizing van gietijzer. Het tafelblad is verstelbaar, de schuurband is horizontaal en verticaal verstelbaar. Inbegrepen in de levering: een verstekgeleider voor de schuurschijf,
schuurschijf met klittenband, incl. schuurband en schuurpapier met korrel 80.
Specificaties:
Bedrijfsspanning:
230 V
Frequentie:
50/60 Hz
Bandschuursnelheid:
7,5 m/sec
Schuurband:
ca. 914 x 100 mm
Schuurschijf:
ca. ø 150 mm
Schuuroplegvlak:
ca. 280 x 100 mm
Schuurtafel:
ca. 215 x 146N
mm
L / BE
n
i
r
a
a
Afmetingen:
ca.
475
x
365
x
325
mm
b
lever ca. 21,5 kg
Gewicht:Niet

225,00

305111

Gunstig
geprijsd!

Gunstig
geprijsd!

Schuurbanden voor hout 914 x 100 mm

Schuurschijf voor hout ø 150 mm

Voor Scheppach bts 900x en bts 800, Peugeot ENERGY
Sand 100 en Holzstar BTS 150,
3 stuks.

Met klittenband, voor Holzstar BTS 150, Peugeot ENERGY
Sand 100 en Scheppach BTS 900x en BTS 800,
Afmetingen: ca. ø 150 mm, 5 stuks

373901
373912

Korrel 80
Korrel 120

Alle prijzen inclusief BTW

14,95 1St.=
4,98
25,45 1St.=
8,48

320883
320894

Korrel 80
Korrel 120

6,50 1St.=
1,30
6,50 1St.=
1,30

Machinebankschroef

1 vaste bek met horizontaal en verticaal prisma voor
rond materiaal, 1 beweegbare bek. Per stuk
Bekbreedte:
100 mm
Spanwijdte:
90 mm

372950

45,00 42,75
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3 modellen
LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Lees de veiligheidsinstructies en bewaar de voorschriften die voor uw eigen veiligheid dienen in de meegeleverde handleiding!
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die
ingeslikt kunnen worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Lees de veiligheidsinstructies en bewaar
de voorschriften die voor uw eigen veiligheid dienen in de meegeleverde handleiding!
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar

UBTECH Jimu Mini Kit
Spelerderwijs leren programmeren!
De Jimu Mini Kit is modulair robot-bouwpakket met 4 servomotoren en 249 eenvoudig koppelbare,
in elkaar grijpende delen. Zonder gereedschap kunnen niet alleen de 3 vooraf gedefinieerde dierenrobots worden gebouwd, maar ook verschillende individuele karakters. De enige grens is de eigen
fantasie! Zelf een robot bouwen en programmeren - met dit bouwpakket is dat geen probleem.
Met de stap-voor-stap 3D-handleiding van de gratis Jimu Robot App (iOS/Android) kun je gemakkelijk de robot bouwen en programmeren. Tevens kun je je eigen foto’s, video’s en programmeringen
uploaden en met een wereldwijde Jimu Robot Community delen. Per stuk

135,00

118565

Let op
Alle artikelen op deze pagina zijn uitgesloten van volume kortingen en speciale voorwaarden.

8+

3 modellen
UBTECH Jimu AstroBot Kit
Spelenderwijs leren programmeren!

De Jimu AstroBot Kit is een modulair robot-bouwpakket met 5 servomotoren en 397 eenvoudig koppelbare, in elkaar grijpende delen. Zonder gereedschap kunnen niet alleen de drie vooraf gedefinieerde robots worden gebouwd, maar ook verschillende individuele karakters. De enige grens is de eigen
fantasie! Zelf een robot bouwen en programmeren - met dit bouwpakket is dat geen probleem. Met
de stap-voor-stap 3D-handleiding van de gratis Jimu Robot App (iOS/Android) kun je gemakkelijk de
robot bouwen en programmeren. Tevens kun je je eigen foto’s, video’s en programmeringen uploaden
en met een wereldwijde Jimu Robot Community delen. Per stuk

205,00

118532

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen
worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Lees de veiligheidsinstructies en bewaar de voorschriften
die voor uw eigen veiligheid dienen in de meegeleverde
handleiding!
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar

1 model

8+

Spelenderwijs leren programmeren!

165,00

118576

T008_nl_nl

10+

UBTECH Alpha 1 Pro

De Jimu Inventor Kit is modulair robot-bouwpakket met 6 servomotoren en 190 eenvoudig
koppelbare, in elkaar grijpende delen. Zonder gereedschap kan niet alleen de vooraf gedefinieerde robots worden gebouwd, maar ook verschillende individuele karakters. De enige
grens is de eigen fantasie! Zelf een robot bouwen en programmeren - met dit bouwpakket
is dat geen probleem. Met de stap-voor-stap 3D-handleiding van de gratis Jimu Robot App
(iOS/Android) kun je gemakkelijk de robot bouwen en programmeren. Tevens kun je je
eigen foto’s, video’s en programmeringen uploaden en met een wereldwijde Jimu Robot
Community delen. Per stuk
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LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger
dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Lees de veiligheidsinstructies en bewaar de
voorschriften die voor uw eigen veiligheid
dienen in de meegeleverde handleiding!
Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

1 model

UBTECH Jimu TankBot Kit

8+

www.opitec.nl
www.opitec.be

Spelenderwijs leren programmeren!
De Alpha 1 Pro is de eerste menselijke robot voor de hele familie. 16 robuuste servomotoren
met hoge precisie, zorgen voor een accurate real-time controle van alle lichaamsdelen. De
Alpha 1 Pro is van hoge kwaliteit, heeft een aangenaam uiterlijk en is impactbestendig - alle
delen zijn van milieuvriendelijk materiaal gemaakt. Zijn bewegingen zijn via een 3D-PCSoftware eenvoudig programmeerbaar en via de APP (iOS/Android) bestuurbaar.
Tevens kun je je eigen programmeringen met een wereldwijde Community delen. Per stuk

610,00

118521

NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

Bouwen. Programmeren.
Leren. Spelen.
- Spelenderwijs leren programmeren

- Creatief en kritisch denken

- Logisch en ruimtelijk denken

- Teamspirit en concentratie

- Constructievaardigheden

- Programmeertaal: swift

- Probleemoplossend & Plannen

- Bouw zonder gereedschap

De JIMU-APP
De kern van de modulaire systemen van JIMU is de gratis JIMU app,
waarmee je gemakkelijk de robots kunt bouwen en programmeren en
toegang krijgt tot de wereldwijde Jimu Robot Community.
De JIMU-App biedt voor elke robot een 3D stap-voor-stap handleiding
met 360° weergave voor elk deel.
De App is gratis in de App Store of bij Google Play te verkrijgen.
Alle creaties, video’s en codes kunnen online gedeeld, uitgewisseld en
vergeleken worden met andere deelnemers van de JIMU Community.

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die
ingeslikt kunnen worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Lees de veiligheidsinstructies en bewaar
de voorschriften die voor uw eigen veiligheid dienen in de meegeleverde handleiding!
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar

6 modellen
LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Lees de veiligheidsinstructies en bewaar de voorschriften die voor uw eigen veiligheid dienen in de meegeleverde handleiding!
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar

8+

UBTECH Jimu Inventor Kit
Spelenderwijs leren programmeren!
De Jimu Inventor Kit is een modulair robot-bouwpakket met 16 servomotoren en 675 eenvoudig
koppelbare, in elkaar grijpende delen. Zonder gereedschap kunnen niet alleen de 6 vooraf gedefinieerde robots worden gebouwd, maar ook verschillende individuele karakters. De enige grens is de
eigen fantasie! Zelf een robot bouwen en programmeren - met dit bouwpakket is dat geen probleem. Met de stap-voor-stap 3D-handleiding van de gratis Jimu Robot App (iOS/Android) kun je
gemakkelijk de robot bouwen en programmeren. Tevens kun je je eigen foto’s, video’s en programmeringen uploaden en met een wereldwijde Jimu Robot Community delen. Per stuk

118554

Alle prijzen inclusief BTW

405,00

5 modellen
UBTECH Jimu Explorer Kit
Spelenderwijs leren programmeren!

8+

De Jimu Explorer Kit is een modulair robot-bouwpakket met 7 servomotoren en 372 eenvoudig koppelbare, in elkaar grijpende delen. Zonder gereedschap kunnen niet alleen de 5 vooraf gedefinieerde robots
worden gebouwd, maar ook verschillende individuele karakters. De enige grens is de eigen fantasie! Zelf
een robot bouwen en programmeren - met dit bouwpakket is dat geen probleem. Met de stap-voor-stap
3D-handleiding van de gratis Jimu Robot App (iOS/Android) kun je gemakkelijk de robot bouwen en programmeren. Tevens kun je je eigen foto’s, video’s en programmeringen uploaden en met een wereldwijde
Jimu Robot Community delen.

118543

Let op
Alle artikelen op deze pagina zijn uitgesloten van volume kortingen en speciale voorwaarden.

205,00
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Katoenen stof

Katoenen stof ’Sterren’

190 g/m² bedrukte stof van 100% katoen,
wasbaar op 30° C, binnenste buiten strijken,
afmeting: ca. 1,40 m lang, ca. 50 cm breed,
naturel/rood, per stuk

190 g/m² bedrukte stof van 100% katoen,
wasbaar op 30° C, binnenste buiten strijken,
afmeting: ca. 1,40 m lang, ca. 50 cm breed,
naturel/rood, per stuk

956426

9,50 1qm=
13,57

956437

6-delig
elk 60 m

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

20-delig
500 m

Naaigaren

Naaigaren set

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

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

729355

Brother naaimachine RL417
Uitgebreid programma voor standaard- en
decoratieve steken alsmede praktische functies

9,50 1qm=
13,57

3,25

9,75

729366

Brother computer naaimachine FS-40
Computer naaimachine met 40 steken voor
de gepassioneerde hobbyist

at your side

Brother naaimachine RL417
Uitgebreid programma voor standaard- en decoratieve steken alsmede
praktische functies

Specificaties:
·17 ingeprogrammeerde steken: de keuze uit standaard- en decoratiesteken is ideaal voor
het naaien van kleding, accessoires en meubel- en gordijnstoffen.
·Naaisnelheid: 800 steken/min.
·4-staps knoopsgatfunctie: de speciale knoopsgatvoet garandeert het altijd eenvoudig 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 naadversteviging, dubbel naaien of decoratieve effecten met twee kleuren.
·Vrije arm: voor het maken van ronde delen zoals mouwen en broekspijpen of voor het
naaien van zakken, kan de machine veranderd worden in een vrije arm model door het
accessoirecompartiment te verwijderen.
·Instelbare draadspanning: de comfortfunctie van de regelbare draadspanning zorgt voor
een optimaal steekpatroon.
·LED-verlichting: ingebouwde heldere verlichting.
·Achteruitnaai functie: voor het achteruit kunnen naaien wordt de begin en eind draad
veilig geblokkeerd.

159,00

621174

24

T008_nl_nl

www.opitec.nl

Tel. 0 72 / 509 47 71

Verdere informatie over het thema naaimachines
vindt u onder www.opitec.nl/naaimachines

Brother computer naaimachine FS-40
Computer naaimachine met 40 steken voor de gepassioneerde hobbyist

Specificaties:
·40 ingeprogrammeerde steken: computer-naaicomfort met een gemakkelijke selectie van
40 standaard-, decoratie- en siersteken.
·Naaisnelheid: 850 steken/min.
·LC-Display: De display geeft in een oogopslag de belangrijkste naai informatie zoals
steeklengte en -breedte of de passende naaivoet voor de gekozen steektype aan.
·1-staps knoopsgatfunctie: de speciale knoopsgatvoet garandeert altijd een perfecte
knoopsgat. Daarvoor knop in de voet plaatsen, een van de vijf geprogrammeerde varianten
kiezen, en zonder nog iets te hoeven doen, naait de FS40 de knoopsgaten in een keer.
·Wegklapbare 7-punt transporteur: het zonder moeite naaien van elke soort stof, maakt
niet uit of het zijde of zwaar katoen is. Met schakelaar voor het wegklappen van de transporteur voor het goed geleiden van het materiaal bij het stoppen, het quilten of borduren.
·Steeklengte- en steekbreedte regelaar: maakt het mogelijk de lengte tot 5 mm en breedte
tot 7 mm aan te passen.

275,00

621185

Fax 0 72 / 509 11 79

Kleine geschenken
van vilt

6-delig

Vilten boekenlegger

Met koord, 3-kleurig gesorteerd, in groen,
grijs en roze, afmeting: ca. 3 x 18 cm,
set 6 stuks

1,45 1St.=
0,24

424783

12 stuks

Vilten sleutelhangers - rond

Met karabijn, kleurrijk gesorteerd,
afmeting: ca. ø 60 mm, 12 stuks

5,95 1St.=
0,50

597767

30-delig

Sleutelringen set

In 3 verschillende groottes, afmeting:
ca. ø 15 mm, 20 mm, 30 mm, zilverkleur,
pak 30 stuks

2,75

580274

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

2m

70-delig
Lichtroze/wit
809648

Lindegroen/wit
809659
Satijnband ’Sterren’

Houten sterren

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

3,95

507960

Knutselvilt

Zand/wit
809626

Zilver/wit
809615

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

1,75 1m=
0,88

elk

Knutselvilt, 1,5 mm

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

ca. 200 x 300 mm, 10 stuks
ca. 5 m x 450 mm, 1 rol

3,35 1qm=
5,58
1qm=
9,95 4,52

ca. 200 x 300 mm
ca. 5 m x 450 mm

Wit
512161
512334

Huidskleur/abrikoos Citroengeel
515714
510129
516547
525838

Banaangeel
512013
512183

Oranje
512035
512208

ca. 200 x 300 mm
ca. 5 m x 450 mm

Rood
512046
512219

Roze
515976
516086

Pink
512068
512231

Donkerrood
510152
525713

Lila
512080
512253

Lichtblauw
515655
525850

Koningsblauw
512091
512264

ca. 200 x 300 mm
ca. 5 m x 450 mm

Ultramarijnblauw
512105
512275

Pacific
515987
516008

Lichtgroen
512116
512286

Dennengroen
512127
512297

Grijs
512150
512323

Chocolade bruin
512149
512312

Zwart
512172
512345

Alle prijzen inclusief BTW
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9,95

9,95

8,95

8,95

Gietvorm ’Getallen’

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Gietvorm ’Kaarsen’

1 vorm, 10 verschillende motieven,
afmeting: ca. 20 - 35 x 55 mm, ca.
15 mm hoog, per stuk

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

9,95 8,95

617748

9,95 8,95

617759

Kaarsen niet
onbeheerd laten
branden!

2,65

2,40

Kaarsenlont

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

479274

Lontdikte 05

1,50 1m=
0,50

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

479285

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

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

2,65 2,40

453995
1000 g

Gunstig
geprijsd!

elk 20 g

5000 g

Lontdikte 09

479296

Lontdikte 11

Waspigment

Concentraat om kaarsenwas te
kleuren, ca. 20 g

elk
Kaarsen compositiewas
Was smeltpan 110°C

Voor het kaarsen gieten, wasbloemen dompelen en het
smelten van gelwas, kaarsenwas, batik.
NIET voor gietzeep!
Staat stevig, dus veilig.
Technische gegevens:
- vermogen: 350 Watt
- spanning: 230 Volt
- inhoud: 700 ml

71,95

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

Wit
608758

Lentegroen
428145

Lila
428123

Donkerrood
428112

Donkerblauw
428134

Zwart
608769

8,95

438050

Kaarsen paraffine

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

439861

1000 g

439872

5000 g

6,75
23,60 1kg=
4,72

Zonder afbeelding: gietvormhouder N° 617793

Latex 3D-gietvorm ’Steen’

Latex 3D-gietvorm ’Diamant’

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

3D-vorm, afmeting: ca. ø 80 x 75 mm, per
stuk

Kaarsen transferfolie

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

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

4,95

618076

2,75

617863
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1,25 1m=
0,83

Intensief kleurende pigmenten

71,95

447305

1,25 1m=
0,63

Openhaard lucifers

618065

617841

www.opitec.nl
www.opitec.be

4,95

2,75

NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

5,15

100g=
25,75

3,50
elk

3,15

Geurende zeep-edelstenen

Zeepgietvormen
De gietvormen zijn van kunststof, hittebestendig tot 60°C en geschikt voor
levensmiddelen. Ze zijn geschikt voor
gietzeep, gietpoeder, creatief beton,
was en klei. Geleverd wordt alleen de
gietvorm, de afbeeldingen dienen als
voorbeeld.
Gietvorm ’Diamant Hart’

1 vorm, afmeting: ca. 55 x 60 mm,
ca. 20 mm hoog, benodigd materiaal:
ca. 45 g gietvorm, per stuk

617760

3,50 3,15

Gietvorm ’Diamant Rechthoek’

1 vorm, afmeting: ca. 55 x 70 mm,
ca. 20 mm hoog, benodigd materiaal:
ca. 45 g gietzeep, per stuk

617771

3,50 3,15

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Gietzeep

Siliconen 3D-vorm ’Diamant’

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

Siliconen vorm voor het werken met gietzeep, sieraadbeton en gietmateriaal.
1 vorm ca. 135 x 135 mm, 5 motieven,
groottes ca. 40 - 45 mm, ca. 30 mm hoog,
benodigd materiaal: ca. 130 g gietzeep,
per stuk

elk 10 ml

Zeepverf
De transparante zeepverf kan
gemengd worden met
gesmolten, transparante of
witte gietzeep. Bij het mengen in
transparante gietzeep ontstaan
transparante zeepstukjes. Bij het
mengen in witte gietzeep ontstaan
pastelachtige verkleuringen. De
transparante zeepverf kan gemengd
worden met gesmolten, transparante of witte gietzeep. Bij het mengen
in transparante gietzeep ontstaan transparante zeepstukjes. Bij het mengen in witte gietzeep ontstaan pastelachtige verkleuringen.
Toevoeging: 1-3%, 10 ml

elk

2,35 100ml=
23,50

498971

Transparant

498960

Wit

1000 g, Per stuk

1,95

514800

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

498982

Transparant

498993

Wit

1kg=
4,85 16,17
1kg=
4,85 16,17

1kg=
14,50 14,50
1kg=
14,50 14,50

5-delig
Roze
498007

Rood
498591

Mint
497126

Lindegroen
446882

Ultramarijn
481145

elk 20 ml

Seringen
497104

Sapolina zeepverf

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

486570

15,20

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

446815

Goud

446804

Zilver

492425

Parelmoer

3,80 100ml=
19,00
3,80 100ml=
19,00
3,80 100ml=
19,00

Geurolie voor gietzeep - voordeelset

1 zeepgeurolie 10 ml, lavendel
1 zeepgeurolie 10 ml, limoen
1 zeepgeurolie 10 ml, rozen
1 zeepgeurolie 10 ml, vanille
1 zeepgeurolie 10 ml, groene appel
zeepgeurolie lavendel: waarschuwing
H315 H319 H411 EUH208.42, zeepgeurolie limoen: gevaar H315 H317 H319
H410 EUH208.3, zeepgeurolie roos: waarschuwing gevaar H317 H319 H411
EUH208.23, zeepgeurolie vanille: waarschuwing H317 H412 EUH208.39, zeepgeurolie groene appel: waarschuwing
H302 H412 EUH208.22

436391

14,50 100ml=
29,00

H302: Schadelijk bij inslikken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt 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. EUH208.39: Bevat CUMARIN. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.3: Bevat (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; BETA-PINEN; EUCALYPTOL; ALPHAPINEN; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. 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.

Alle prijzen inclusief BTW

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.
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Winterse kralen decoratie
118 g

118 g

Waskralen, ster

Waskralen, ster

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

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

722456

1kg=
4,95 41,95

1kg=
4,95 41,95

722445

118 g

2 stuks
4 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

elk 280-delig
Metallic kralen, ster

Metallic kralen, ster

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

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

722478

1kg=
4,95 41,95

100 stuks
Draadster

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

201626
201637

ca. ø 80 mm
ca. ø 100 mm

1,85 1St.=
0,46
2,35 1St.=
0,59

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

200422

ca. ø 150 mm

1,55 1St.=
0,78

118 g

722467

1kg=
4,95 41,95

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

250 g

Metallic kralen assortiment

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

582748
582726

Goud/zilverkleur
Rood-/goudkleur

5,10
5,10

6-delig

12,9 5

Gunstig geprijs

11,65

d!

Metallic kralen ’Olijf’

Metallic kralenmix

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

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

421224

6,70 1St.=
0,07

1kg=
12,95 51,80

511422

120-delig

50 stuks

250 g

Tangen set

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

14,95

304609
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Knijpkralen

Kunststof kralenmix

Afmetingen: ca. 6 en 8 mm, rijggat ca.
2-3 mm, kleurrijk gesorteerd, pak ca.
250 gram

511547

www.opitec.nl
www.opitec.be

12,95 11,65

Kralen ’Ster’

100g=
4,66

Kleurig gesorteerd, afmeting: ca ø 10 mm,
rijggat: ca. 1 mm, 120 stuks

472580

NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

4,10 1St.=
0,03

Afmeting: ca. ø 3 mm, binnenkant ca.
2 mm, ca. 50 stuks per pak

496429

Goudkleur

496418

Zilverkleur

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

3,05 1St.=
0,06
3,05 1St.=
0,06

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

100 g

Duits boek: Bezaubernde
Perlensterne
Gefädelt und Gesteckt
Glaskralen mix

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

5,20

582988

Ingrid Moras - Christophorus Uitgeverij
De decoratieve kralensterren zijn fonkelende blikvangers voor de winter- en kersttijd.
Hardcover, 92 pagina’s, met handleidingen
en basiscursus, afmeting: ca. 262 x 225 mm,
per stuk

621107

2 stuks

13,95

2 stuks

Metalen ’Ornament’

Metalen rond ’Ornament’

Platinakleur, afmeting: ca. ø 37 mm,
2 stuks

Platinakleur, afmeting: ca. ø 34 mm,
gaten: ca. 1,5 mm, 2 stuks

2,50 1St.=
1,25

728898

728887

elk 50 m

Draad

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

206691

Zilverkleur

206705

Messingkleur

2,35 1m=
0,05
2,35 1m=
0,05

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje

2,50 1St.=
1,25

621107

- Duits boek: Bezaubernde Perlensterne
Gefädelt und Gesteckt

400-delig

Stiftkralen

Kleurig gesorteerd, ca. 6 mm lang, gat
ca. ø 1 mm, 17 gram, ca. 400 stuks

920762

1,95 100g=
11,47

45 stuks

45 stuks

Stiftkralen

Stiftkralen

Afmeting: ca. 30 mm
lang, gat: ca. ø 1 mm, topaas met
zilverinzet, 17 g, ca. 45 stuks

Afmeting: ca. 30 mm
lang, gat: ca. 1 mm, kristal met
zilverinzet, 17 g, ca. 45 stuks

1,95 100g=
11,47

920740

920739

20 stuks

1,95 100g=
11,47
20 stuks

Waskralen, druppelvorm

Waskralen, olijfvorm

Afmetingen: ca. 6 x 14 mm, rijggat ca.
ø 1 mm, wit, ca. 20 stuks

Afmetingen: ca. 5 x 20 mm, wit, rijggat
ca. ø 1 mm, ca. 20 stuks

1,40 1St.=
0,07

518723

518295

Knutselpakket

1,40 1St.=
0,07

Knutselpakket

Knutselset ’Engel’
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

728474

6,00

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 platinakleur, 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

728485

5,80

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Alle prijzen inclusief BTW
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Dagbesteding

Speksteen
33,50

55,00

31,80

52,25

Andere speeksteen en toebehoren kunt u terugvinden
in onze hoofdcatalogus op
pagina 573 - 575.

50 stuks

1 kg

Speksteen scherfstukjes

Speksteen amuletstenen

Speksteen amuletstaafje

Afmeting: ca. 30 x 20 mm, rijggat: ca. 3 mm, groottes en
kleur: vrijblijvend gesorteerd, ca. 60 - 70 stuks, ca. 1 kg

Afmeting: ca. 45 - 95 mm, rijggat: ca. 4 mm, groottes en
kleur: vrijblijvend gesorteerd, ca. 50 stuks

Grof voorbewerkt, kleur: vrijblijvend gesorteerd,
afmeting: ca. 5 x 1 x 1 cm, rijggat: ca. 3 mm, per stuk

33,50 31,80

538222

55,00 52,25

561715

1St.=
1,04

1,55

555550

59,75

5,70

51,25

56,75

5,15

46,10
10 stuks

25 kg

Speksteen brokstukken assortiment

Afmetingen en kleur: vrijblijvend gesorteerd, 25 kg

59,75 56,75

558075

1kg=
2,27

Speksteen theelichthouder

Speksteen theelichthouder
voordeelset

Ruw, zonder theelichtje, kleur: vrijblijvend gesorteerd,
afmeting: ca. 120 x 80 x 40 cm, per stuk

De vormen, afmetingen en kleur: vrijblijvend
gesorteerd! ca. 400 - 500 g/stuk, set 10 stuks

5,70 5,15

554945

555561

51,25 46,10

1St.=
4,61

14,50

13,80
100 ml

5 vel

5-delig

Speksteen schuurpapierset

TALCUS® speksteen glans- en beschermingsolie

Zeer huidvriendelijke olie, direct met de vingers meerdere
malen opbrengen. Bijzonder geschikt voor sieraden en
kleine steentjes, 100 ml, per stuk
1L=
6,45 64,50

555631

Inhoud:
1 vel schuurpapier korrel 80,
1 vel schuurpapier korrel 120,
1 vel polijstpapier korrel 320 waterproof,
1 vel polijstpapier korrel 600 waterproof,
1 vel polijstpapier korrel 1000 waterproof,
Afmeting: ca. 28 x 23 cm gesorteerd. Set 5 vel

603116

Speksteen gereedschapset

2,50 1qm=
7,76

Een vlak-, een spits-, twee holle beitels (groot en klein) en
een guts, comfortabel in gebruik vanwege de anti-slip
handgreep van kunststof. Afmeting: ca. 16 cm, 5-delig

564285

14,50 13,80

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:

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.

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:
De signaalwoorden:
Dit zijn tekens die de ernst van het gevaar aanduiden en ondersteunen de pictogrammen. Een
onderscheid wordt gemaakt tussen: waarschuwing en gevaar.
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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 specifieke etiketteringsvoorschriften op grond van de richtlijn 1999/45/EG.
Deze aanvullende informatie heeft de codering “EUHxx”.
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NL 0 72 / 509 11 79
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VAN OPITEC NEDERLAND B.V., VERSIE 2017, B2B en B2C.
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
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Voor de Belgische voorwaarden zie www.opitec.be
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Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Opitec Nederland B.V.(B.A.), Otterkoog 55, 1822 BW Alkmaar, telefoonnummer 0031725094771, mailadres info.nl@opitec.com, KvK-nummer 02062088, BTW-identificatienummers
NL 8065.01.698.B01 en BE0462712269. Bankrelaties: Nederland: ABN AMRO 40 89 40 867 IBAN:
NL73ABNA0408940867 BIC: ABNANL2A; België: Belfius 06.82.28.23.41.55 IBAN: BE31-0682-28234155 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 algemene voorwaarden
bij Opitec zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentkoper zo spoedig mogelijk kosteloos
worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige
wijze dat deze door de consumentkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager. Indien dit 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 overeenkomstige
toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 3. Offerte
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Opitec dit in de aanbieding of prijsopgave anders heeft
vermeld.
2. De door Opitec gemaakte offertes zijn vrijblijvend en houden gelding tot een verloop van
maximaal dertig dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, maar exclusief
eventuele andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Voor ondernemerkoper geldt te allen tijde een toeslag voor de levering van meubilair. Aan de
ondernemerkoper wordt aldus – ook wanneer dit niet uitdrukkelijk vermeld staat in de offertegeleverd tegen het geldende vrachttarief af fabriek.
Artikel 4 – Overeenkomst
1. Personen onder de leeftijd van 12 jaren worden niet geacht bekwaam te zijn om een overeenkomst met Opitec te sluiten. Deze dienen aldus vertegenwoordigd te worden door een daartoe
gerechtigd persoon.
2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het moment
dat Opitec de digitale dan wel schriftelijke bestelling van koper accepteert.
3. Indien de consumentkoper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Opitec onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opitec passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
Opitec voor een veilige webomgeving. Indien de consumentkoper elektronisch kan betalen, zal
Opitec daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. Opitec kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Opitec op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Opitec gerechtigd om
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
6. Opitec zal bij het product of dienst aan de consumentkoper de volgende informatie, schriftelijk
of op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meezenden:
a. het adres van de vestiging van Opitec waar de consumentkoper met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consumentkoper van het herroepingrecht 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.

Alle prijzen inclusief BTW

Artikel 6 – Verzending en levering
1. Levering kan niet geschieden aan een postbus.
2. Vanaf 130,- euro worden er geen verzendkosten berekend. Tot 130,- euro zijn de
verzendkosten 4,50- euro. Verdere kosten met betrekking tot verzending worden door
Opitec gedragen.
3. De door Opitec opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Opitec is dienaangaande
eerst in verzuim nadat de ondernemerkoper haar in gebreke heeft gesteld.
4. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalingsverplichting aan de zijde van koper niet op.
5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consumentkoper hiervan bericht, uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consumentkoper heeft in dat
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding
conform het vorige lid zal Opitec het bedrag dat de consumentkoper betaald heeft zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Levering vindt plaats af magazijn Duitsland /fabriek Nederland. Het risico van enig
product gaat op ondernemerkoper over op het moment van levering.
Artikel 7 - Montage
Montage van alle bestelde goederen dienen door de koper te geschieden, tenzij anders
overeengekomen.
Artikel 8 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum.
2. Wanneer voor vooruitbetaling is gekozen, kan de koper geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Opitec te melden.
4. In geval van wanbetaling van de koper heeft Opitec behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening
te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als zodanig kenbaar
gemaakt.
5. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur,
dan is de ondernemerkoper van rechtswege in verzuim. De consumentkoper zal alsdan
in gebreke worden gesteld waardoor verzuim ontstaat. De koper wordt na verzuim de
wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand of evenredig deel van een maand.
6. Wanneer het een consumentkoper betreft zal middels een herinneringssommatie
nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het
verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.
7. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
Rapport Voorwerk II voor de ondernemerkoper en de regeling geldende in het Besluit
normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 voor de consumentkoper.
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen heeft
voldaan dat op grond van enige overeenkomst met Opitec aan deze of aan aanverwante
derden verschuldigd is. Hieronder vallen tevens de wettelijke (handels)rente, alsmede de
verschuldigd geworden buitengerechtelijke incassokosten.
2. Producten worden geacht niet te zijn betaald, totdat koper de betaling ervan heeft
aangetoond.
3. Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van Opitec aan deze te tonen en in geval
van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in onderstaand lid desverlangd aan deze
terug te geven. De kosten welke gepaard gaan met het retourneren zijn voor rekening
van de koper.
4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
vervreemden of te bezwaren. Het is koper slechts toegestaan genoemde zaken binnen
het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen.
Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze
tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud
geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement
wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen
geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
5. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Opitec veilig te stellen.
6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Opitec
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen
diefstal. Koper dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opitec ter inzage
te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opitec gerechtigd tot deze
penningen. Voor zoveel als nodig verbindt koper zich er jegens Opitec bij voorbaat toe om
zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
(blijken) te zijn.
8. Voor het geval Opitec het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan
Opitec en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Opitec zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 10 – Herroepingrecht consumentkoper
1. Bij de aankoop van producten heeft de consumentkoper de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze
bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consumentkoper
of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan Opitec bekend gemaakte
vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product en
de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in de
mate die nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst te 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 hieromtrent
in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten:
a. die door Opitec tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (waaronder op
maat gemaakt) van de consumentkoper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
Opitec geen invloed heeft.
e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consumentkoper de
verzegeling heeft verbroken.
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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 overeengekomen. (In de praktijk komt het er vaak op neer dat het ontbrekende pakket
binnen 1 à 2 werkdagen alsnog wordt afgeleverd.)
2. Indien voor de complete zending wordt getekend, gaat Opitec er vanuit dat de
levering compleet is geweest, behoudens te leveren bewijs van het tegendeel.
3. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen, dan wel binnen
redelijke termijn na levering schriftelijk aan Opitec te worden gemeld. Eventuele niet
zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) dagen,
dan wel binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opitec te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten (indien mogelijk ondersteund door fotomateriaal), zodat Opitec in
staat is adequaat te reageren.
4. De koper dient Opitec in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
5. Bij een geschil tussen koper en Opitec kan de klacht worden onderzocht door een
onafhankelijk derde. De bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen in geval
van een ondernemer-koper ten laste van deze.
6. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat Opitec de zaak foutief heeft behandeld,
dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan ondernemerkoper
vergoed.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd,
dan zal Opitec de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan
dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving
ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van Opitec, vervangen of zorgdragen
voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen.
In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan Opitec te
retourneren en de eigendom daarover aan Opitec te verschaffen, tenzij Opitec anders
aangeeft.
Artikel 14 - Conformiteit en Garantie
1. De door Opitec te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn
voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te
verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opitec kan in dat geval andere garantie- en
andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
3. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie
beperkt tot de garantie van de producent. Deze bepaling laat de eventuele dwingendrechtelijke 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 betalingsverplichtingen 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 aanspraak van
een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van
het label/merk(teken), alsmede de van hem afkomstige monsters en/of tekeningen.
4. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke samenhangen met de
producten welke door Opitec worden vervaardigd onder haar eigen private label
(waaronder maar niet uitsluitend: teksten, beeldmateriaal, catalogi, ontwerp en
inhoud website) blijven in eigendom van Opitec, tenzij uitdrukkelijk anders wordt
overeengekomen.
5. Indien koper in strijd met deze bepaling handelt zal deze zonder dat enige sommatie
of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare boete verbeuren aan Opitec ten
belope van een bedrag ad € 1.000,-- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding
voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van Opitec – waaronder die op
schadevergoeding - onverlet.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Voor schade die direct voortvloeit uit de door Opitec verkochte en geleverde zaken of
diensten, is Opitec - behoudens bewezen opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk
tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur uit hoofde waarvan deze zaken
zijn geleverd.
2. Voor schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winst en/of stagnatieschade
die een indirect gevolg is van de door Opitec geleverde zaken is Opitec - behoudens
bewezen opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de
verzekeraar van Opitec ter zake van deze schade uitkeert.
3. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een
consumentkoper tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet.
Artikel 17. Uitsluiting aansprakelijkheid
1. Bij levering van een product zal in ieder geval altijd een Duitstalig of Engelstalig
instructie-overzicht worden meegeleverd. Opitec kan nadere informatie verschaffen
over het voorhanden zijn van een instructieoverzicht in de eigen taal. Dit overzicht
dient slechts te worden gezien als een advies voor gebruik.
2. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak is Opitec nimmer
aansprakelijk.
3. Ook voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Opitec nimmer aansprakelijk. 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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Lijmpistool hotmelt

Lijmpistool

Gunstig geprijsd! Lijmt met mechanische lijmdoorvoer.
TÜV GS getest.
Plaats het lijmpistool nooit met het mondstuk naar
boven! Incl. 2 lijmpatronen ca. ø 11 x 100 mm en
draadstandaard.
Technische gegevens:
Opwarmtijd:
5 min
Smelttemperatuur:
ca. 200°C
Vermogen:
15 W

5,25 5,00

301471

26,50

Elektronisch geregelde (hete) lijmpistool met een kort
mondstuk, aan/uit schakelaar, een ergonomische handgreep en bedieningshendel. TÜV GS-getest. Geschikte
lijmsticks: ca. ø 11-12 x 200 mm.
Technische gegevens:
Opwarmtijd:
3 - 5 min
Smelttemperatuur:
195 °C
Capaciteit:
ca. 10 g/min
Opwarmfase:
80 W
Vermogen:
80 W

19,95 18,95

313611

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002

Elektronisch geregeld lijmpistool met een kort mondstuk
en een eenvoudige bediening door mechanische aanvoer.
Geleverd inclusief 3 lijmpatronen ca. ø 11 mm.
Technische gegevens:
Opwarmtijd:
7 min.
Smelttemperatuur:
206 °C
Capaciteit:
ca. 16 g/min
Opwarmfase:
200 W
Vermogen:
45 W

26,50 25,20

319101

2,75
vanaf

2,60

2,30
vanaf

2,20
OPITEC alleslijm

Lijmsticks

Lijmpatronen voor alle lijmpistolen behalve de UHU
LT110. Lijmt bijna alle materialen zoals hout, metaal,
kunststof, glas maar ook geschikt om mee te knutselen,
repareren en fixeren.
Afmeting: ca. ø 11 x 200 mm

300456
300641

10 stuks

2,75 2,60

1m=
1,30

100 stuks

22,25 20,15

1m=
1,01

H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling
kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

OPITEC houtlijm

Zonder oplosmiddel.
De OPITEC universele houtlijm is een snelbindende witte
houtlijm op waterbasis voor watervaste verlijmingen,
droogt transparant op. Per stuk

Met oplosmiddel.
De transparante OPITEC alleslijm op basis van oplosmiddel
is onmisbaar in het huishouden, op kantoor, scholen en bij
het knutselen. In de praktische zachte fles is het de ideale
lijm voor: papier, karton, kurk, hout, textiel, glas, steen,
keramiek, leer, vilt en vele kunststoffen. Vocht- en waterbestendig, hitte- en koubestendig, sneldrogend, per stuk
gevaar H336 EUH066

100 ml

2,30 2,20

1L=
22,00

301667

100 ml

1,65 1,55

1L=
15,50

301759

Fles 250 ml

3,75 3,55

1L=
14,20

301678

250 ml

2,95 2,80

1L=
11,20

301760

Fles 500 ml

5,75 5,45

1L=
10,90

301690

1000 ml

8,50 8,10

1L=
8,10

750 ml

8,75 8,30

1L=
11,07

301704

5000 ml

32,95 31,30

1L=
6,26

301416

301771

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.

