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0,40 
0,55 

Gunstig geprijsd! 

Kerst
Aanbiedingen

2017

Houten 
figuurkegel

De handleiding voor de houten engels kunt u 
terugvinden onder www.opitec.nl/houten-engel  543400

Hoogte ca. 70 mm
 543411
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949081 5,50 4,40

949070 9,95 7,95

729425  4,95

954273  4,50 1St.=
0,75809556  2,20 1m=

0,73953185  2,95 1St.=
0,25953266  4,95

Metalen hanger ’Ster’
Afmeting: ca. 120 x 40 x 140 mm, goudkleur, per stuk

Metalen kaarsenhouder
Afmeting: ca. 150 x 150 x 150 mm, goudkleur, per stuk

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

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

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

Metalen belletjes
Afmeting: ca. ø 30 mm, goudkleur, 
12 stuks

Bloem van organza
Met clip, afmeting: ca. ø 250 mm, 
goudkleur/glitter, per stuk

4,40
5,50

6 stuks12 stuks 3 m

7,95 
9,95 

Gunstig geprijsd! 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Glanzende tafeldecoratie

Zonder afbeelding knutselvilt in 
rood N° 512046
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620709 ca. 160 x 100 mm  7,25

620684 ca. 225 x 72 mm  7,25

568717  6,95 1L=
46,33 618478  6,95 1L=

46,33 809257  1,95 1m=
0,97 952444  8,50

726151  1,30

620721 ca. 240 x 150 mm  10,50

620695 ca. 320 x 100 mm  10,25

726162  1,75

726173  2,20

Metalen ster
ca. 1 mm dik, per stuk

Metalen vlam
ca. 1 mm dik, per stuk

Marabu do it glansspray
Hoogglanzende metaaloptiek, sneldrogende 
kunsthars lak voor papier, hout, metaal, 
keramiek, glas,  oplosmiddel-resistente 
kunststoffen. Kleur: goud,  150 m, per stuk
gevaar H222 H229 H319 H336 H410 EUH066

Marabu do-it metallic sprayverf
Sprayverf met metallic effecten. Zeer goed 
dekkend, extreem snel drogend, lichtecht, 
watervast en veegvast. Op acrylbasis. 
Geschikt voor papier, hout, metaal, glas en 
verfbare kunststoffen. Kleur: metallic rood/
goud, 150 ml, per stuk
gevaar H222 H229 H319 H336 H410 
EUH066

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

Houten kerstboom
Om in elkaar te steken en neer te zetten, 
afmeting: ca. 155 x 155 x 480 mm, rood/
naturel, 2-delig

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

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

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

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder 
druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duize-
ligheid veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water 
levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066: 
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten 
huid veroorzaken.

2-delig

2 m

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 26.

Boor gaten in het midden van de berkenstam en lijm 
met een lijmpistool N° 300487 de met Marabu - do it 
sprayverf goud geverfde metalen ster en vlammen in 
de geboorde gaten.

Onze tip!

Rustieke decoratie voor 
binnen en buiten
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436391  14,50 100ml=
29,00

514800  1,95

617760 3,50 2,80

617771 3,50 2,80

486570  15,20

elk  2,35 100ml=
23,50

498971 Transparant  4,85 1kg=
16,17

498982 Transparant  14,50 1kg=
14,50

498960 Wit  4,85 1kg=
16,17

498993 Wit  14,50 1kg=
14,50

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, zeep-
geurolie 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

Siliconen 3D-vorm ’Diamant’
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

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

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

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

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 transpa-
rante zeepstukjes. Bij het mengen in witte gietzeep 
ontstaan pastelachtige verkleuringen.
Toevoeging: 1-3%, 10 ml

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

1000g, Per stuk

Sapolina zeepverf
Door het vermengen van de speciale 
metalen pigmenten doet het stuk zeep 
aan als een waardevol edelmetaal.
Het metallic effect is afhankelijk van de 
hoeveelheid pigment.
Toevoegen: 2-5 %
20 ml

Rood
498591

Lindegroen
446882

Seringen
497104

Roze
498007

Mint
497126

Ultramarijn
481145

Zeepgietvormen
De gietvormen zijn van kunststof, hittebe-
stendig tot 60°C en geschikt voor levensmid-
delen. Ze zijn geschikt voor gietzeep, giet-
poeder, creatief beton, was en klei. Geleverd 
wordt alleen de gietvorm, de afbeeldingen 
dienen als voorbeeld.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Geurende zeep-edelstenen

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

5-delig

10 ml

446815 Goud  3,80 100ml=
19,00

446804 Zilver  3,80 100ml=
19,00

492425 Parelmoer  3,80 100ml=
19,00

elk 2,80
3,50
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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 le-
vende organismen, met langdurige gevolgen. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208.12: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een 
allergische reactie veroorzaken. 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; ALPHA-PINEN; 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.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Verlichte bomen

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

2 kg

10 stuks

6 stuks

42-delig

449927  4,40 100ml=
8,80

elk  4,65 1qm=
39,54

474892 30,05 24,05

616775 ca. ø 40 x 65 mm  0,65

547145 ca. ø 90 x 200 mm  1,25
547134 ca. ø 70 x 120 mm  1,20

507456 ca. ø 110 x 260 mm  1,95
555387 ca. ø 200 x 500 mm  22,35

441491  4,90

441480  4,10

599105 5000 g 15,00 12,00 1kg=
2,40 500533 5000 g 15,00 12,00 1kg=

2,40

519556 20 kg 54,95 43,95 1kg=
2,20 519811 20 kg 54,95 43,95 1kg=

2,20

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

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

Art Deco lijmvernis
Voor het lijmen van alle bladmetalen, op 
waterbasis, vloeibaar, 50 ml, per stuk
EUH208.12

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

Garnier uitsteekvormen set
RVS, roestvrij, geschikt voor levensmidde-
len, afmeting: ca. 7 - 40 mm, 18 mm hoog, 
7 verschillende motieven, met kunststof 
box, 42-delig

Tempex kegel
Per stuk

Binnenverlichting, 20 transparante LED’s, 
batterijbox van transparant kunststof, met 
aan/uit schakelaar, transparante kabel, 
afstand tussen de lampjes ca. 10 cm, leng-
te ca. 2,40 m, voedingssnoer 50 cm, leve-
ring zonder batterijen: 3 x mignon 1,5V 
(AA) (a.u.b. apart bestellen!), per stuk

LED - lichtsnoer
Binnenverlichting, 10 transparante LED’s, 
batterijbox van transparant kunststof, 
met aan/uit schakelaar, transparante 
kabel, afstand tussen de lampjes ca.  
10 cm, lengte ca. 1,40 m, voedingssnoer 
50 cm, levering zonder batterijen: 3 x mig-
non (AA) (a.u.b. apart bestellen!), per stuk

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

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

SIO-2 PLUS® klei
SIO-2 PLUS® is een natuurlijke, zachte en licht te verwerken boetseerklei en daarom uiter-
mate geschikt voor kinderen (vanaf 3 jaar). Het is reukloos, gebruiksklaar, milieuvriende-
lijk en van natuurlijke stoffen gemaakt. De klei droogt aan de lucht, wordt steenhard en 
extreem vast maar niet waterdicht. Na het drogen kan het object verder bewerkt of 
beschilderd worden.

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

Wit Terracotta
503088 1000 g  4,40 1kg=

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

Topkwaliteit
Gunstig geprijsd!

vanaf  4,40

Koperkleur
436003

Zilverkleur
400361

Goudkleur
400372

Marabu - do it sprayverf kunt u terugvin-
den in de hoofdcatalogus op pagina 414.

Camelion batterijen 1,5 V/AA (N° 210614, 
N° 206864) kunt u terugvinden in de 
hoofdcatalogus op pagina 267.

116976  4,75 1St.=
0,79

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

10 LED’s
20 LED’s

vanaf 0,65
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809040 3,50 2,80 1qm=
4,65

617955 14,50 11,60 1L=
29,00

elk 9,95 7,95 100g=
19,88

454580 ca. ø 120 mm 5,95 4,75

462882 ca. ø 80 mm 2,35 1,85

441550  7,70

463198 ca. ø 140 mm  3,90

616111 ca. 145 mm 12,50 10,00

462893 ca. ø 100 mm 2,60 2,10

487048 ca. ø 160 mm  4,30

616122 ca. 195 mm 17,50 14,00

463040 ca. ø 120 mm  3,20

487059 ca. ø 180 mm  5,95
487060 ca. ø 200 mm  7,20

809051 3,75 3,00 1qm=
6,87

Kozo handgeschept papier
Kanten cirkels
Afmeting: ca. 64 x 94 cm, wit, per vel

PintyPlus® Art & Craft 
herplaatsbare lijmspray
Lijmspray op basis van oplosmiddelen 
voor kleine en grote oppervlakken. De 
vlakken kunnen meerdere keren worden 
verlijmt en daarna weer worden verwij-
derd. Ideaal voor foto’s, sjablonen, papier, 
karton, collages, metaalfolie, leer, vilt, 
foam en vele kunststoffen en textiel. 
400 ml, transparant, per stuk
waarschuwing gevaar H222 H229 H315 
H336 H411 EUH066

Inka-Gold Premium
Fijne metaal paste met hoogwaardige 
pigmenten, een hoge glansgraad en 
extreme kleurdiepte. Is geschikt voor zui-
gende en absorberende oppervlakken 
zoals canvas, karton, hout, klei, beton en 
veel meer. Inka-Gold Premium eenvoudig 
met een zachte penseel of sponsje 
opbrengen. Afhankelijk van de gewenste 
kleurintensiteit kunnen meerdere dunne 
lagen worden aangebracht. De verf 
droogt snel en wordt aansluitend met 
een zacht doek tot hoogglans gepolijst. 
40 g, per stuk
EUH208.13

Kunststof bol
Met grote opening, glashelder, 2-delig

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

Micro LED lichtsnoer
Binnenverlichting, 40 LED’s, warmwit, 
batterijbox van kunststof, met aan/
uit-schakelaar en 6 uur-timerfunctie, met 
kabel zilver/transparant, lampafstand ca. 
10 cm, totale lengte ca. 4,32 m, toevoer
snoer ca. 32 cm, excl. 3 batterijen 1,5 V 
(AA), per stuk

Kozo handgeschept papier
Embossed Spiralen
Afmeting: ca. 64 x 94 cm, wit, per vel

Lichtjes
van handgeschept papier 

en Inka-Gold

11,60

3,00 2,80

14,50

3,75 3,50

2-delig40 LED’s2-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Papier in kleine stukjes snijden en met lijmspray 
opplakken. Met een penseel Inka-Gold op de 
structuur aanbrengen.

Zo werkt het:

Goud
612586

Zilver
612575

Rozegoud
612564
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H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H312: Schadelijk bij contact met de huid. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H332: Schadelijk bij inademing. H336: Kan slaperigheid of 
duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208.13: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-ME-

THYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

487646 ca. ø 75 x 180 mm  1,20

439447 4,10 3,30

617944  14,95 1L=
37,38

450621 ca. ø 60 mm 0,79 0,60

613696 12,50 10,00 1qm=
8,02

469240 12,95 10,35 100ml=
8,63elk 2,50 2,00 100ml=

10,00

487624 ca. ø 100 x 270 mm  1,60 450403 ca. ø 80 mm 0,95 0,75
487613 ca. ø 125 x 350 mm  1,85 450366 ca. ø 100 mm 1,19 0,90
487602 ca. ø 140 x 420 mm  2,05 480884 ca. ø 130 mm 2,20 1,75

Paper Art “Puntzak”
Naturel, zonder decoratie, per stuk

Paper-Art doosjes
Naturel, met deksel, zonder decoratie, 
met opbergvak, 
Vormen: hart, 6-hoek, rond, ovaal, 
vierkant, rechthoek, 
afmeting: ca. 55 - 75 mm, 6 stuks

PintyPlus® Art & Craft 
chroom-effectspray
De chroom-effectverf is een hoogglanzende 
en snel drogende sprayverf. Geschikt voor 
gebruik op metaal, glas, hout, keramiek, 
canvas, karton en de meeste kunststoffen. 
Om een glad en gelijkmatig oppervlak te 
verkrijgen, wordt aangeraden meerdere, 
dunne lagen (verticaal en horizontaal) op 
te brengen. De chroomverf droogt binnen 
30 minuten. 400 ml (genoeg voor een 
oppervlak van 2 m²), goud, per stuk
waarschuwing gevaar H222 H229 H312 
H315 H332

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

Natuurpapier blok ‘Mumbai’
Dit blok bevat een selectie aan handge-
maakt, indiaas papier, in verschillende 
uitvoeringen.
Natuurpapier, DIN A4 formaat, 20 vel

Voor het marmeren van hout, glas, kunst-
stof, papier, zijde, textiel (beperkt was-
baar), metaal, tempex, aardewerk, terra-
cotta en kaarsen. De verf heeft een hoge 
lichtechtheid, bevat oplosmiddel, licht 
ontvlambaar. Potje 20 ml, per stuk
waarschuwing H226 H336

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

Edele structuren
van indiaas papier

10,00

10,35

3,30
12,50

12,95

4,10

6-delig

6-delig

20 vel

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Goud
456766

Rood
456685

Glitter goud
456892

456652 13,40 10,70 100ml=
8,92

Magic Marble verf basisset
6 x marmerverf à 20 ml in de kleuren wit, 
geel, rood, blauw, groen en zwart.
- voor het marmeren van piepschuim, 
hout, glas, kunststof, papier, zijde, textiel, 
metaal, aardewerk, terracotta, kaarsen
- bevat oplosmiddel
- grote lichtechtheid
- duurzaam
- max. 15 druppels gebruiken
- licht ontvlambaar, potje 20 ml, per stuk
waarschuwing H226 H336

10,70
13,40

6-delig

Andere kleuren vindt 
u op pagina 25.

Papier een klein beetje nat maken en met 
décopatch® lijm N°417843 opplakken.

Zo werkt het:



T010_nl_nl8   www.opitec.nl                         NL 0 72 / 509 47 71                         NL  0 72 / 509 11 79
    www.opitec.be                                  BE     03 / 234 36 13                                   BE      03 / 234 30 18

510299 ca. ø 30 mm  0,25

728164 13,95 11,15

596635 13,95 11,15

300294 20 stuks  2,35 1m=
1,18

308245  5,75

elk  4,35 100ml=
8,70

320517 Pak 125 stuks  11,95 1m=
0,96

547097 ca. ø 70 mm  0,45

547086 ca. ø 50 mm  0,35

547101 ca. ø 100 mm  0,60

547075 ca. ø 40 mm  0,30

547566 ca. ø 80 mm  0,50

510303 ca. ø 60 mm  0,40

510314 ca. ø 120 mm  0,80

Tempex bol
Per stuk

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

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

Marabu acrylverf decormat
Universele verf, zeer goed dekkend, lich-
techt, korte droogtijd, bij een goede hech-
ting is de verf weersbestendig en geeft 
niet af. Het kan gebruikt worden, nat op 
nat, op reliëf, zonder te scheuren. Zeer 
geschikt voor het sjabloneren, servetten-
techniek en découpage op hout, papier, 
karton, zelfhardende modelleermassa, 
keramiek, glas, kunststof, metaal, steen, 
tempex, foam etc, 50 ml, per stuk

Mini lijmsticks
Lijmsticks voor lijmpistool Junior N° 308245.
Lijmt bijna alle materialen zoals hout, 
metaal, kunststof, glas maar ook geschikt om 
mee te knutselen, repareren en fixeren.
Afmeting: ca. ø 7 x 100 mm

Lijmpistool mini
Klein lijmpistool met mechanische toe-
voer, druppelt niet, TÜV GS-gekeurd.
Incl. 2 lijmsticks ca. ø 7 x 100 mm.
Technische gegevens: 
smelttemperatuur: 170°C
opwarmfase: 15 W
vermogen: 7 W

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

573585 XS, ø 16 mm  2,65
573596 S, ø 25 mm  4,00
573600 L, ø 50 mm 8,25 9,90
573611 XXL, ø 75 mm 12,25 11,15

535291 XS, ø 16 mm  2,65
535327 S, ø 24 mm  4,00
500029 L, ø 46 mm 8,25 6,60
529830 XXL, ø 71 mm 12,25 9,80

2-delig

2-delig

20 stuks

125-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

50 ml

Metallic goud
455746

Metallic zilver
455735

521290  3,35 100g=
16,75

Spelden
Gehard staal, afmeting: ca. 0,65 x 30 mm, 
20 g

20 g

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

Motiefponsen

Krans: tempex bollen met verf beschilderen en op een krans 
lijmen. De uitgestanste motieven met spelden vastmaken.
Lichtkegel: Een kegel van papier maken en met de Everywhere 
Sneeuwvlokken pons het papier stansen. 
Met dubbelzijdig plakband de kegel vastmaken en met afstands-
kussentjes de uitgestanste vormen vastmaken. Gebruik een LED 
theelicht voor de verlichting.

Onze tip!

vanaf 0,25
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957617  6,75

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

809073 Zilverkleur  3,95 1qm=
0,99

301438  6,50

484718 ca. 20 m x 6 mm  1,00 1m=
0,05

455528 ca. 50 m x 6 mm  2,00 1m=
0,04435199 Goud 6,95 5,55 1qm=

1,59

809062 Goudkleur  3,95 1qm=
0,99

Cadeaupapier
80 g/m², enkelzijdig bedrukt, afmeting: ca. 3 m x 50 cm, per rol

Kunststof bolvorm ’Engel’
4 kunststof engeltjes met separateur van papier voor het delen van de kunststof engel om 
te kunnen versieren. Afmeting: ca. 85 x 40 x 100 mm, 8-delig

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

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

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

Dubbelzijdig plakband
Transparant, kleurloos, per stuk

3 m

400 stuks

8-delig

10 vel

10-delig

elk 3,95

elk 3,95

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

1|
2|
3|

50 x 70 cm

4 x 1 m 20 m

50 m

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

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

70 g/m²

Verpakt in mooi 
cadeaupaier

957592 Hert  3,95 1qm=
2,63

957570 Kerstbomen  3,75 1qm=
2,50

957581 Werveling  3,95 1qm=
2,63
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611063  329,00

452140  2,10 1qm=
6,00

617368  3,25

SILHOUETTE CAMEO® 3 snijplotter
Met de plotter SILHOUETTE CAMEO® 3 ervaart u een geheel nieuwe manier van knutselen. 
Neem papier, vinyl, fotokarton of textielfolie en laat de plotter naar wens tekenen, snijden 
en nog veel meer. Met de vele mogelijkheden zijn er heel veel manieren om zelf een uniek 
ontwerp te maken! Want als u wilt kunt u de plotter een zelf ontworpen sjabloon laten 
tekenen om te plotten.
De feiten:
Met zijn moderne design en zijn nieuwe functies is de SILHOUETTE CAMEO® 3 een eye-cat-
cher op elke tafel! De maximale snijbreedte is 30 cm en de maximale lengte is 3 meter.
Materialen tot en met een dikte van 2 mm: papier, vinyl, karton, kleef-/textielfolie, stof...
Toepassingen: precisie tekenen, contour-/sjabloon snijden.
Ontwerpmogelijkheden: stickers, etiketten, textiel ontwerpen, kaarten maken, 
verpakkingen...

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

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

6 stuks

Per kleur  4,20 1qm=
1,20 

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

Wit 434517

Felrood 434595

Koningsblauw 434665

Roze 434621

Hemelsblauw 434632

Mint 612829

Mosgroen 434975

Dennengroen 435052

Kerst ideeën met de CAMEO 3® snijplotter

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden vindt u onder www.opitec.nl/voorbeelden

Chamois 435214

Steengrijs 612830

Zwart 435188

Lichtgrijs 435144

Chocoladebruin 435177

Reebruin 435166

115 g/m²
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622125  16,50 1qm=
4,43

Papierblok ’Scottish Christmas’
100 g/m², zuur- en ligninevrij, enkelzijdig bedrukt, 20 verschillende motieven, 
afmeting: ca. 305 x 305 mm, rood/groen/blauw/wit, 40 vel

40 vel

100 g/m²

611720 11,50 9,50611719 19,95 15,95

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

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

Navulverpakking voor E-Z Runner® 
Grand
Permanente en zeer goed hechtende 
dubbelzijdig tape, voor de lijmroller 
N°611719.
Afmeting: ca. 45 m x 8 mm, 0,3 mm dik, 
per stuk

Lijmroller E-Z Runner® Grand
Permanente en zeer goed hechtende  
dubbelzijdige tape om af te rollen. 
Productmaat: ca. 180 x 25 x 210 mm, 
Tape: ca. 45 m x 8 mm, 0,3 mm dik, 
per stuk

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

9,5015,95
11,5019,95

elk 5,55
elk 10 vel

575428 8,80 7,05

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

36-delig 120 g/m²

220 g/m²
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952178  0,95

951758  0,95

951769  0,95

952363  3,95953484  3,95

607534  14,95

953473  3,75

443851  4,90 1St.=
0,82615676  5,25

952190 ca. 2 m x 75 mm 3,50 2,80 1m=
1,40

513815 100 stuks  3,05 1St.=
0,03

952189 ca. 2 m x 120 mm 4,95 3,95 1m=
1,98

545265 50 stuks  2,10 1St.=
0,04

Houten hanger “Etiket Merry Christmas”
Met motiefuitsparing en opschrift, naturel, 
afmeting: ca. 63 x 10 x 130 mm, per stuk

Houten hanger “Ster”
Met motiefuitsparing, afmeting: 
ca. ø 90 x 15 mm, naturel, per stuk

Houten hanger “Kerstboom”
Naturel, zonder decoratie, met
motiefuitsparing, afmeting: ca. ø 90 x 
15 mm, per stuk

Houten hanger “Ster met engel”
Met decoratieve kralen, afmeting: ca. 
200 x 700 mm, ca. 6 mm dik, naturel/
wit, per stuk

Houten “Kerstboom van berkenschors”
Om neer te zetten, met motiefuitsparing, 
afmeting: ca. 95 x 20 x 165 mm, naturel, 
per stuk

Paper-Art dozen - rond
Met deksel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. ø 280 x 140 mm, ca. ø 295 x 160 mm, 
wit, 2 stuks

Houten - “Ster van berkenschors”
Om op te hangen, met motiefuitsparing, 
afmeting: ca. ø 100 x 20 mm, naturel, 
per stuk

Papieren tas voor fles
110 g/m², met gedraaid papieren hengsel, 
afmeting: ca. 100 x 100 x 360 mm, wit, 
6 stuks

Papieren tassen
100 g/m², per 2 gesorteerd, met gedraaid 
hengsel, in de kleuren: naturel, wit en zwart, 
afmeting: ca. 190 x 100 x 245 mm, 6 stuks

Juteband met kant
Naturel/wit, per stuk

Houten wasknijpers
Afmetingen: ca. 25 x 3 mm, 
naturel

Naturel, afmeting: ca. 40 x 7 mm, 
pak 50 stuks

2-delig6 stuks

2 m

50 stuks

100 stuks

6-delig

vanaf 2,80
3,50

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Eenvoudige en toch mooie 
cadeauverpakkingen
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

952617  3,95

809659 Lindegroen/wit  1,75 1m=
0,88

809615 Zilver/wit  1,75 1m=
0,88

605657 1,55 1,25

952662  6,25

950187  6,50

950246  2,75 100g=
5,50

550387  2,85

952455  8,50

Houten Kerstboom
Om neer te zetten, afmeting:  
ca. 190 x 20 x 175 mm, wit/naturel, 
3 delig

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

Houten kandelaar
Naturel, zonder decoratie, afmetingen:  
ca. 40 x 80 mm, gat ca. 24 mm, per stuk

Houten Eland
Om neer te zetten, met viltwol en glitter in 
zilver, afmeting: ca. 180 x 55 x 295 mm, 
naturel/wit, per stuk

Houten dienblad ’Ster’
Zonder decoratie, afmeting: ca. 400 x 30 x 
400 mm, wit, per stuk

Decoratieve gedroogde berkenkatjes
Natuurproduct, metallic goud geverfd, 
afmeting: ca. 20 - 40 mm, 50 g

Glazen opzetstuk kandelaar
Helder, zonder decoratie, afmeting: 
ca. ø 57 x 80 mm, per stuk

Houten kerstboom
Om in elkaar te steken en neer te zetten, 
afmeting: ca. 155 x 155 x 480 mm, mint-
groen/naturel, 2-delig

50 g

3-delig

2-delig

elk 2 m

Chalkyverf kunt u terugvinden in de 
hoofdcatalogus op pag. 412.

1,25
1,55
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729322  1,95

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

450104 13,15 10,50

617689 19,50 15,60 1qm=
98,17804659 131,95 120,00 482141  1,65

729540  14,95

Mini schildersezel + canvas
Schildersezel van hout, ca. 115 x 65 x 
15 mm, canvas, ca. 90 x 60 x 10 mm, 
wit, zonder decoratie, 2-delig

Marabu Artist acrylverf set
12 x 22 ml in de kleuren: primairgeel, donker kadmiumgeel, vermiljoenrood, karmijnrood, 
permanent violet, ultramarijnblauw, phtaloblauw, licht phtalogroen, licht oker, umbra 
gebrand, titaanwit en zwart. Zeer goede kleur kwaliteit en heldere kleuren, diverse toe-
passingen door de pasteuze consistentie, geschikt voor canvas, hout en meer. 12 stuks
EUH210

Reeves Mixed Media penselenset
Voor aquarel-, olie- en acrylverf,
4 synthetische penselen, Gr. 2, 4, 8, 30
3 penselen van varkenshaar, Gr. 2, 4, 10
2 synthetische penselen rond, Gr. 2, 6
1 synthetische penseel vlak, Gr. 6,
steellengte ca. 160 mm, set 10 stuks

Canvas ’Cirkel’ - magnetisch
Canvas om op te hangen en te beschilde-
ren, oppervlak is magnetisch, afmeting: 
ca. ø 450 mm, ca. 12 mm dik, 
wit, per stuk

Tekenprojector “Tracer” - Artograph
Afmeting: ca. 30 x 14 x 23 cm, projectie-opening ca. 12,7 x 12,7 cm, 220/240 V, vergroting 
ca. 200-1400% in zwart/grijs, grootte motief voorbeeld; max 125 x 125 mm.

Mengpalet
Van kunststof, 6 ronde mengvelden 
ca. ø 35 mm,
4 mengvelden ca. 35 x 35 mm - 40 x 60 mm.
Totale grootte: ca. 235 x 170 mm, wit, per 
stuk

Duits boek: ACRYL: 
14 TAGE - 14 BILDER
Dietmar Stiller - EMF Uitgeverij
De designer Dietmar Stiller ontwerpt elke 
dag een nieuwe afbeelding en brengt daar-
mee een impuls in artistieke werken. 14 Tage 
- 14 Bilder is gebaseerd op dagelijkse dingen 
en zal beginners en gevorderden inspireren 
te gaan schilderen met acrylverf.
Hardcover, 95 pagina’s, met tips en trucs, 
afmeting: ca. 230 x 230 mm, per stuk

13,60

10,50

15,60

17,00

13,15

19,50

12 stuks

10 stuks

2-delig

120,00 
131,95 

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

Gunstig geprijsd! 

Kunst als geschenk

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

elk 22 ml

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
729540  - Duits boek: ACRYL: 14 TAGE - 14 BILDER
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28,75
31,95

Peperkoekhuisje
van bierviltjes

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

622066  12,95

615908 31,95 28,75 1St.=
3,59

422239  4,65 1St.=
0,05

478184  4,10 100g=
4,10

506517  8,75 1kg=
17,50

440808 ca. 30 x 40 cm  2,80 1qm=
23,33

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

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

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

445152 ca. 50 x 50 cm  4,45 1qm=
17,80

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

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

Bullet Diary - planner
Mijn leven - mijn plan
Wundertastisch - TOPP Uitgeverij
De Bullet Diary 2018 begeleidt het dagelijkse leven in 2018 en is gewoon leuk. Bevat alle 
persoonlijke en belangrijke data, herinneringen en verjaardagen. Met de extra sjablonen 
kunnen de pagina’s versierd worden en in een aparte instructieboekje staan tips en tricks 
hoe je de diary invullen kunt.
Softcover, 207 pagina’s, kalender/planner, afmeting: ca. 150 x 210 mm, per stuk

POSCA PC-5M - verfstiften pastel 
met medium brede punt
De POSCA verfstiften met medium brede punt kunnen echt alles!
De verfstiften zijn op waterbasis en geschikt voor alle oppervlakken zoals papier, karton, 
terracotta, kunststof, metaal, textiel, hout, keramiek, porselein en glas. De verf is opaak, 
dekkend en droogt snel.
Op poreuze oppervlakken houdt de verf zeer goed, kan van glas afgeveegd worden en 
dringt niet door papier.
8 kleuren in grijs, lichtgroen, hemelsblauw, lila, lichtroze, zalmkleur, strogeel en beige,  
punt 1,8 - 2,5 mm, de punt is omkeer- en vervangbaar, 8 stuks

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

Lijm voor kunststof mozaïekstenen
Transparante, niet druipende lijmgel, 
geschikt voor het fixeren van alle kunst-
stof 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

Mozaïek Fantasy Glas - rond
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

500 g 100 stuks

8-delig

100 g

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

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 26.

Figuurkegel ca. 34 

mm, N° 543341

Marabu Acryl, 100 ml, bruin, 

N° 584348
Houten kralen set, ca. 250 g, 

N° 544856
Houten kralen set, ca. 500 g, 

N° 531035
Houten sterren, 70 stuks,  

N° 507960
Knutselvilt, ca. 1,5 mm dik, 

wit, 10 stuks, N° 512161

Berkenhouten schijven,  

ca. 250 g, N° 723371

Inkooplijst

Andere bespannen 
ramen kunt u terugvin-
den in onze hoofdcata-
logus op pag. 422

Cadeau idee

308935  14,75

Pattex® Made at Home - 
lijmpistool
Het hittebestendige, siliconen mondstuk, 
maakt nauwkeurige en veilige toepassin-
gen mogelijk. Maximale kleefkracht al na 
2 minuten, druppelt niet na.
Incl. 6 lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm.
Technische gegevens:
Opwarmtijd:  2 min
Smelttemperatuur:  130 °C
Vermogen:  12 W
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810582 1,75 mm  4,50
810571 1,50 mm  4,50

620488  14,95

Haaknaald
Materiaal: aluminium met soft-grip, 
afmeting: ca. 135 mm lang, per stuk

Duits boek: Zarte Schneeflocken 
häkeln
Caitlin Sainio - TOPP Uitgeverij
Zelf een sneeuwvlok haken - ideaal om 
mee te decoreren of weg te geven. In 
dit boek staan 40 geïllustreerde hand-
leidingen.
Hardcover, 112 pagina’s, met stap-
voor-stap foto’s en haak instructies, 
afmeting: ca. 185 x 235mm, 
per stuk

Spelden
Bont gesorteerd, met glazen kop, 
afmeting: ca. 0,6 x 30 mm, 10 g

Styrodur hardschuim plaat
Ideaal als ondergrond voor het 
naaldvilten

Naaischaren set
TOPP
Softgrip-coating, afmeting: ca. 140 mm lang en  225 mm lang, roze/wit, 2 stuks

521304  2,30 100g=
23,00 872048  0,95 1qm=

23,75

616890  9,95

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

10 g

2-delig

Toebehoren

Delicate sneeuwvlokken haken

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
620488  - Duits boek: Zarte Schneeflocken häkeln

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
620488  - Duits boek: Zarte Schneeflocken häkeln

Haakgaren Puppets - Eldorado
100% gemercericeerd katoen, dikte 10 
(3-dradig), haaknaald dikte 1,5 mm tot 
1,75 mm, looplengte 265 m, wasmachine 
wasbaar op 60°C, 50 g knotje, per stuk

Azuurblauw
810445

Orchidee
810467

Violet
810489

Azalea
810504

Lichtgroen
810526

Donkerblauw
810548

Rood
810434

Turkoois
810456

Wit
810478

Groen
810490

Geel
810515

Beige
810537

elk  2,50 100g=
5,00 
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622088  14,95

621163  115,00

Duits boek: creatief set ’Meine kreative Nähwelt
Met deze set voor beginnende handwerkers kunt u direct aan het eerste naai-project 
beginnen. Inhoud:
1 boek met 9 charmante beginners projecten, groot basisdeel en patronen.
2 mintkleurige stoffen, 100% katoen, uni en met print 
1 donkerbruin stuk kunstleer met lichte glans, 100 % polyurethaan
1 strijkvlies, 100% polyester
1 witte ritssluiting 
5 Duitse spreuken om te strijken
Het materiaal is genoeg voor het naaien van een cosmetica tasje.

Brother naaimachine X14S
Perfecte resultaten en gebruikersgemak
De Brother X14S: Goed uitgerust en ideaal voor de prijsbewuste beginners! 
Specificaties:
·14 ingeprogrammeerde steken: de keuze uit standaard- en decoratiesteken in 14 varianten voor verschillende naden en 
steekpatronen.
·Naaisnelheid: 750 steken/min.
·Functieknop: duidelijke weergave van de selectie aan steken, die wordt gebruikt om de gewenste steek te selecteren.
·4-staps knoopsgatfunctie: de speciale knoopsgatvoet garandeert een exact genaaid knoopsgat.
·6-punt transporteur: het zonder moeite naaien van elke soort stof, het maakt niet uit of het zijde of zwaar katoen is.
·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.
·Achteruitnaai functie: voor het achteruit kunnen naaien wordt de begin en eind draad veilig geblokkeerd.
·Instelbare draadspanning: extra comfortfunctie voor een uniform steekpatroon op verschillende stoffen.
·LED-verlichting: ingebouwde heldere verlichting.

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

Brother naaimachine X14S
Perfecte resultaten en gebruikersgemak

Vogels, 145 g/m²
955420

Bloemen lichtgrijs/goud, 115 g/m²
955361

Stippen, 115 g/m²
955408

Bloemen & Blaadjes, 115 g/m²
955372

Voorbeelden vindt u in ons hobbyboekje
622088  - Duits boek: creatief set ’Meine kreative Nähwelt

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

elk 8,95 7,15 1qm=
10,21
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569067 ca. 80 x 80 x 150 mm  2,80

314798  4,90 100ml=
6,13

446228  5,75 1L=
25,00

619474 500 g 9,95 7,95 1kg=
15,90

539686
NIET weerbestendig, 

250 gram  1,70 1kg=
6,80

621680  6,10

619485 1000 g 18,95 15,00 1kg=
15,00

504906
Weerbestendig,

1000 g  6,75 1kg=
6,75

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

Houten huis
Naturel, zonder decoratie, per stuk

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

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

Mozaïek glasstenen Murano
Verschillende kleurtinten, bonte-mix, ca. 
20 x 20 mm, ca. 4 mm dik, ca. 170 stuks, 
genoeg voor een oppervlak van ca. 150 x 
150 mm

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

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

Verschillende kleurtinten, bonte-mix, ca. 
20 x 20 mm, ca. 4 mm dik, ca. 340 stuks, 
genoeg voor een oppervlak van ca. 300 x 
150 mm

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

Turkooistinten
619430

Blauwtinten
619452

Zwart/wit mix
619441

Bruintinten
619418

Groentinten
619463

Violettinten
619429

Mozaïek glasstenen Murano
Verschillende kleurtinten, ca. 20 x 20 mm, ca. 4 mm dik, 
500 g = ca. 170 stuks, genoeg voor een oppervlak van ca. 150 x 150 mm
elk 9,95 7,95 1kg=

15,90

Taupe
446354

Wit
446228

Roze
446262

Zacht zwart
446376

Licht grijsgroen
446295

Pale green
608356

Antique pink
608367

Steengrijs
446332

500 g

250 g

1000 g

1 kg

De handleiding van de lichthuisjes kunt u terugvin-
den onder www.opitec.nl/mozaiek-lichthuis

LED micro lichtsnoeren (N° 441631, 
N° 441549) vindt u terug op pagina 23.

Lichthuisjes

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

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

elk 7,95
9,95



19Alle prijzen inclusief BTW  *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 26.

H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH208.27: Bevat 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.35: Bevat BENZISOTHIAZOLINONE, 
CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

De handleiding van de winterdroom kunt u terug-
vinden onder www.opitec.nl/droom-fimo

807196 8,95 7,15 527333 9,75 7,80

513907  1,50

438197  44,50

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

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

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

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

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

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

Per blok  2,15 1kg=
37,72 

Per blok  12,40 1kg=
35,43 

Wit Huidskleur Blossom Roze
57 g 495700 459005 608998 408509
350 g 475197 475371 – –

Pearl lila Merlot Aqua Mint
57 g 609042 609008 408510 408532
350 g – – – –

Pepermunt Petrol Metallic zilver Metallic goud
57 g 458869 608987 618928 618939
350 g – – – –

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

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

Aluminiumdraad
Blank, ongelakt, per stuk

7,15 7,80
8,95 9,75

5-delig

Gunstig 
geprijsd! 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Winterdroom in pasteltinten

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



900 mm

T010_nl_nl20   www.opitec.nl                         NL 0 72 / 509 47 71                         NL  0 72 / 509 11 79
    www.opitec.be                                  BE     03 / 234 36 13                                   BE      03 / 234 30 18

952891  5,25

952905  5,25

594389  1,95 1St.=
0,33583663  4,70953059  3,10 1St.=

0,78

952868  4,95

953060  4,25

952994  4,50

Vilten hanger “Verlichte Ster”
Met LED-verlichting, warm licht, voor  
binnenverlichting, levering zonder 3 V 
knoopcellen (CR2032), 
afmeting: ca. 100 x 400 mm, wit, per stuk

Vilten hanger “Verlichte IJskristal”
Met LED-verlichting, warm licht, voor 
binnenverlichting, levering zonder 3 V 
knoopcellen (CR2032), 
afmeting: ca. 110 x 400 mm, wit, per stuk

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

Krans van berkenhout
Bruin, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 200 x 25 mm, per stuk

Vilten “Sterren”
Afmeting: ca. 120 x 120 mm, ca. 3 mm 
dik, wit/zilverkleuren, 4 stuks

Vilten ’Kabouter’
Met lange muts voor het omwikkelen van 
deurklinken, stoelen enz., hoofd is licht 
verzwaard, afmeting: ca. 50 x 900 mm, 
wit/grijs, per stuk

Vilten ’Sterren’
Afmeting: ca. 400 x 400 mm, ca. 3 mm 
dik, wit/zilverkleurig, per stuk

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

6-delig4 stuks

Knutselpakket
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48 stuks

12 stuks

1,30 m

12 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

952916  6,95

418355 ca. ø 80 x 200 mm  5,15
439724 ca. ø 80 x 250 mm  7,10

952938  7,45

953211  2,50 1St.=
0,05

953222  2,75 1St.=
0,23

952983  10,25

953200  2,75 1St.=
0,23

953299  10,95

952064  7,95

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

Stompkaars
Wit, per stuk

Vilt “Ster op houten sokkel”
Met LED-verlichting, warm licht, voor 
binnenverlichting, levering zonder 3 V 
knoopcellen (CR2032), afmeting: 
ca. 125 x 140 mm, wit, per stuk

Acryl IJskristallen
Helder, afmeting: ca. 28 x 28 mm, 48 stuks

Helder, afmeting: ca. 45 x 45 mm, 12 stuks

Vilten “Tafelloper Diamant”
Met motiefuitsparing, afmeting: ca. 300 
mm x 1,30 m, ca. 3 mm dik, grijs, per stuk

Metalen belletjes
Met motiefuitsparing, afmeting: 
ca. ø 34 mm, wit, 12 stuks

Krans van takjes met decoraties
Met dennenappels, houten sterren en 
pareltjes, afmeting: ca. ø 260 x 85 mm, 
grijs/zilverkleur met glitter, per stuk

Houten strooidelen “Handschoen, 
Sok, Muts”
3 verschillende motieven in een houten 
box, afmeting: ca. 60 x 50 mm, ca. 10 mm 
dik, zwart/wit, 12 per set

12 stuks

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

branden!

Highlights in wit 
en grijs
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617542 19,95 15,95 305672 18,75 15,00

872048 ca. 200 x 200 x 30 mm  0,95 1qm=
23,75

617553  19,95620798  19,95

872056 ca. 500 x 300 x 30 mm  2,95 1qm=
19,67

872551 ca. 500 x 300 x 40 mm  3,35 1qm=
22,33

Schijfkaarsen set
De verpakking bevat het complete materiaal om een betonnen schaal te maken voor een 
drijfkaars. Inhoud: 1 buisvorm, ca. ø 80 x 160 mm, 1 folie, transparant, ca. 200 x 300 mm, 
1 dun beschermfolie, transparant, ca. 160 x 190 mm, 1 stompkaars, ca. ø 60 x 150 mm, 
1 beton Art-Liner, ca. 88 ml, 500 g fijnbeton, 1 mengbeker, 1 spatel, incl.  
Duitstalige handleiding, 8-delig
fijn beton: H315 H318 H335

Styropor® en hardschuim snijder
Draadloze snijder, snijhoogte ca. 65 mm, 
ideaal voor hardschuim platen, Styrodur® 
en Styropor® (piepschuim), plus 3 snijdra-
den.  Werkt op batterijen, excl. 4 mignon 
batterijen 1,5 V (AA).
Reserve snijdraden art.nr. 305683

Styrodur hardschuim plaat
Per stuk

Beton set ’Engel’
Inhoud:
1 gietvorm voor het lichaam, 1 gietvorm 
voor de vleugels, 500 g gietbeton, 1 wat-
tenkop, 30 ml lijm, materiaal voor haar, 
1 mengbeker, 1 spatel, incl. Duitstalige 
handleiding, 8-delig
creatief beton: gevaar H315 H318 H335

Beton en colouraplast set ’Sterren’
Inhoud: 1 hittebestendig siliconen sjabloon 
met 4 stermotieven, ca. 150 x 150 x 10 mm, 
elk 100 g colouraplast in dottergeel en rood, 
300 g hittebestendig beton, 1 satijnband 
in rood, ca. 2 m lang, incl. Duitstalige hand-
leiding, per set

15,95

15,00

19,95

18,75

8-delig

5-delig

Zelfgemaakte gietvormen!

Voorbeelden gemaakt door OPITEC Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Maak zelf een gietvorm van tempex! Met de 
styropor®- en hardschuimsnijder N°305672 
snijdt u probleemloos de gewenste vorm uit.

Kerstlichtjes van beton

Reserve snijdraad (N° 305683) en 
batterijen (N° 210625) graag apart 
bestellen.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
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722467  4,95 1kg=
41,95 617449  7,50

808332  4,25

501687 3,25 2,60

501654 3,25 2,60

808343  4,25

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

Gietvorm ’Rond blok’
1 vorm, grootte ca. ø 105 mm, ca. 35 mm 
hoog, benodigd materiaal: ca. 410 g crea-
tief beton, per stuk

Creatief beton
Creatief beton is een hoogwaardig en 
makkelijk te verwerken beton-gietmateri-
aal. U kunt probleemloos leuke accessoi-
res maken zoals schalen en vazen. Als 
gietvormen kunt u kunststof vormen en 
siliconen vormen gebruiken. Maar ook 
vormen van papiermaché en nog veel 
meer. Per stuk.
Mengverhouding 
water : creatief beton = 1 : 10
gevaar H315 H318 H335

Gietvorm ’Hanger’
1 vorm, 1 motief, grootte ca. 50 x 80 x 
17 mm, benodigd materiaal: ca. 100 g 
creatief beton, per stuk

Metalen kerstboom - op steker
Om ergens in te steken, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 150 x 550 mm, ca. 3 mm 
dik, zilverkleur, per stuk

Metalen ster - op steker
Om ergens in te steken, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 235 x 525 mm, ca. 3 mm 
dik, zilverkleur, per stuk

1 vorm, 1 motief, grootte ca. 40 x 90 x 
17 mm, benodigd materiaal: ca. 100 g 
creatief beton, per stuk

1 deel 
water

10 delen 
beton

Gunstig 
geprijsd! 

118 g

2,60

2,60

3,25

3,25

441631  4,90

441549  5,80

LED-micro lichtsnoer
Binnenverlichting, 10 witte lampjes met 
batterijbox van wit kunststof, met aan/uit 
schakelaar, transparante kabel, afstand 
tussen de lampjes ca. 5 cm, totale lengte 
ca. 80 cm,  toevoersnoer 31 cm, 
incl. 4 knoopcel batterijen, per stuk

Binnenverlichting, 20 LED’s, warmwit, 
batterijbox van kunststof, met aan-/uit 
schakelaar, kabel zilver/transparant, 
afstand tussen de lampjes: ca. 5 cm, tota-
le lengte ca. 1,30 m, toevoersnoer ca. 30 
cm, incl. 4 knoopcel batterijen, per stuk

10 LED’s

20 LED’s

572109  12,25 1L=
40,83

Formalate - Latex afgietmateriaal
Het afgietmateriaal is geschikt om Paper 
Art vormen duurzaam te maken bij het 
gebruik van creatief-beton. Paper Art 
vorm met latex emulsie bestrijken, laten 
drogen, met creatief-beton opvullen en 
laten uitharden, beton uit de Paper Art 
vorm halen. Levering incl. producthandlei-
ding. 300 ml, per stuk.
H400 TIP! Ook breekbare kunststofvor-
men kunnen met een latexlaag 
beschermd worden.
H400

2 stuks

300 ml

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 26.

De handleiding voor de kerstacces-
soires kunt u terugvinden onder 
www.opitec.nl/beton-steker

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

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

572084 8 kg  42,50 1kg=
5,31
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950660 10,50 8,50 1St.=
2,13

619326 3,95 3,15 1St.=
1,57

514073  4,25

562777 13,50 10,80 1St.=
1,80619278 21,95 17,95

619832 6,50 5,20 1St.=
1,30

729539  8,95

Porseleinen kerstballen
In 4 designs, afmeting: ca. ø 60 mm, wit, 4 stuks

Keramiek kopjes
Zonder decoratie, afmeting: ca. ø 80 x 
100 mm, wit, 2 stuks

Decoratieve kerstboompjes
Met sneeuw bedekt, 2-soorten, afmeting: 
van elk 2 ca. 90 mm en ca. 120 mm hoog, 
4 stuks

edding 4200 porselein stiftmarker set - basis kleuren
6 viltstiften voor porselein, geglazuurd keramiek, ovenvast glas. Na het bakken vaatwasma-
chinebestendig. Flexibele penseelpunt, crèmeachtige aanbreng, gelijkmatig kleurresultaat, 
geen verloop en lichtbestendige pigment inkt op waterbasis. Sneldrogend en corrigeerbaar 
voor het bakken. 
Alleen gebruiken op stof- en vetvrij oppervlak, voor decoratie, set van 6.

Marabu porselein- en glasstiften
Voor kinderen
10 porselein- en glasstiften voor kinderen in de kleuren geel, oranje, kersenrood, framboos, 
violet, lichtblauw, donkerblauw, lichtgroen, donkergroen en zwart. Op waterbasis en geur-
loos. De ondergrond moet vet- en stofvrij zijn. Na het schilderen 4 uur laten drogen, daarna 
in een niet voorverwarmde oven op 160°C ca. 30 minuten bakken en in de oven laten 
afkoelen. Het gedeelte van een mok dat contact heeft met de mond, niet beschilderen. 
Kan in de vaatwasser tot 50°C. 
10 stuks

Porseleinen kommen
Zonder decoratie, afmeting: ca. ø 165 x 
65 mm, wit, 4 stuks

Handlettering - Kaarten
Hannah Rabenstein - EMF Uitgeverij
Met een watervast stift het voorgedrukte 
op de kaart natekenen, een tekst erbij en 
opsturen! Het is heel gemakkelijk en toch 
bijzonder. 
Softcover, 20 bedrukte kaarten, afmeting: 
ca, 120 x 170 mm, per stuk

Kerstwensen
uit een kopje

3,15

10,80

5,20

8,50

3,95

13,50

6,50

10,50

4-delig

6-delig

4-delig

2 stuks 4 stuks

17,95 
21,95 

Gunstig 
geprijsd! 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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620743  4,75 100g=
9,50

620732  4,75 100g=
15,83

614739  2,75

618467  6,95 1L=
46,33

423192 ca. ø 70 mm  1,25

490504 ca ø 60 mm  0,70

727939 14,95 11,95

490515 ca. ø 80 mm  0,80
902511 ca. ø 70 mm  0,75

490526 ca. ø 100 mm  1,30
490537 ca. ø 120 mm  1,55423206 ca. ø 90 mm  1,40

404688 Zilverkleur  1,40 1St.=
0,23

404666 Goudkleur  1,40 1St.=
0,23

Glitter Confetti
Transparant iriserend, 50 g

Glitter Confetti
Transparant zilver, 30 g

Kanten ’Ster’
Afmeting: ca. 90 x 90 mm, crème, 
4 stuks

Marabu do-it Metallic 
sprayverf
Sprayverf met metallic 

effecten. Zeer goed dekkend, extreem 
snel drogend, lichtecht, watervast en 
veegvast. Op acrylbasis. Geschikt voor 
papier, hout, metaal, glas en verfbare 
kunststoffen. Ideaal om mee te sjablone-
ren of sprayen zonder strepen. 150 ml, 
metallic zilver, per stuk
gevaar H222 H229 H319 H336 EUH066

Kunststof medaillon
Glashelder, 2-delig

Kunststof bol
Om te bevestigen, zonder decoratie, ope-
ning gat vanaf ca. ø 8 mm,  wit, per stuk

Marmerverf set Magic Marble 
’Chalky Living’
Inhoud: 6 potjes van elk 20 ml in de kleu-
ren: Noble Nougat mat, Mademoiselle 
Rosè mat, Sir Petrol mat, Volcanic Gray 
mat, kleurloos, zwart, 6 stuks
Voor het marmeren van hout, glas, kunst-
stof, papier, metaal, aardewerk, terracot-
ta, tempex. Matte, nordic-coole tinten 
met krijtoptiek. De verf heeft een briljan-
te kleur, hoge lichtechtheid, is weersbe-
stendig, bevat oplosmiddel, licht ontvlam-
baar.
waarschuwing H226 H336

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

Wit
456663

Glitter zilver
456881

Rood
456685

Zilver
456777

Lichtblauw
456847

Turkoois
456755

Glitter goud
456892

Goud
456766

Zwart
456733

Noble nougat mat
727906

Volcanic gray mat
727928Per kleur 2,50 2,00 100ml=

10,00

Marmerverf Magic 
Marble
Voor het marmeren van 
hout, glas, kunststof, papier, 

zijde, textiel (beperkt wasbaar), metaal, 
tempex, aardewerk, terracotta en kaarsen. 
De verf heeft een hoge lichtechtheid, 
bevat oplosmiddel, licht ontvlambaar. 
Potje 20 ml, per stuk
waarschuwing H226 H336

Koper
445244

elk 20 ml

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 26.

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een 
droge of een gebarsten huid veroorzaken.

2-delig

150 ml

4 stuks

30 g

50 g

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

elk 6 stuks

Zo werkt het:
kunststof bol in de grondverf zetten 
met sprayverf, lijmspray aanbrengen en 
glitter confetti eroverheen strooien.
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CLP
Het Globally Harmonised System (GHS) in de EU
Conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) over de indeling, etikettering en verpakking 
van stoffen en mengsels, vindt u hier de gedetailleerde uitleg van de in de catalogus vermelde 
etiketteringselementen:

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

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

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

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

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

613939  13,95 1St.=
0,93

622103 79,95 71,95

483664  3,00 1qm=
0,40622114 27,95 22,50

STAEDTLER® triplus® color stiften
Johanna Basford Edition
15 stiften in verschillende kleuren, op 
waterbasis, kan dagenlang zonder dop 
liggen zonder uit te drogen (dankzij 
cap-off-technologie), driehoek vorm, - 
voor het ontspannen kleuren en schrijven.
Lijnbreedte 1,0 mm, 15 stuks

edding Colour Happy set
Met deze stiften kunt u filigraan tekenen, handlettering of vlakken inkleuren - met deze set 
bent u er klaar voor!
Inhoud:
30 edding 1300 colourpen 
20 edding 1340 brushpen
12 edding 55 fineliner 
5 edding 2185 gelroller 
1 edding 1800 profipen 
1 edding pastel pen-soft white voor het lichter maken van kleurige vlakken, functioneert 
alleen met de edding 1340 brushpen en edding 1300 colourpen
1 brushpen colour mixer, alleen voor de edding 1340 brushpen, 70-delig

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

edding Colour Happy set
De stiften zijn met de bijgeleverde brushpen colour mixer onder elkaar mengbaar en biedt 
bij het schilderen, tekenen of schrijven een gelijkmatige kleurverloop.
Inhoud:
20 edding 1340 brushpen incl. 1 brushpen colour mixer, 20-delig

22,50 
27,95 

Gunstig 
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12 vel
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Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Opitec Nederland B.V.(B.A.), Otterkoog 55, 1822 BW Alkmaar, telefoonnum-
mer 0031-725094771, mailadres info.nl@opitec.com, KvK-nummer 02062088, BTW-iden-
tificatienummers NL 8065.01.698.B01 en BE0462712269. Bankrelaties: Nederland: ABN 
AMRO 40 89 40 867 IBAN: NL73ABNA0408940867 BIC: ABNANL2A; België: Belfius 
06.82.28.23.41.55 IBAN: BE31-0682-2823-4155 BIC: GKCCBEBB
(Consument)koper: de natuurlijke persoon met een minimale leeftijd van 12 jaren en 
die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op 
afstand) aangaat met Opitec, hierna tevens: “de leverancier”;
(Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van 
beroep of bedrijf een overeenkomst (op afstand) sluit met Opitec;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 
Opitec georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, 
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 
één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het 
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumentkoper en Opitec gelijktijdig in 
dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van zijn 
herroepingrecht;
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd 
af te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van 
producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd 
is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die 
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en 
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal 
aanbod vanuit Opitec en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen 
partijen.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de al-
gemene voorwaarden bij Opitec zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentkoper 
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking 
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst 
van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter 
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op 
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt 
gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische 
weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper langs 
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkom-
stige toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene 
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest 
gunstig is.

Artikel 3. Offerte
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Opitec dit in de aanbieding of prijsopgave 
anders heeft vermeld.
2. De door Opitec gemaakte offertes zijn vrijblijvend en houden gelding tot een verloop 
van maximaal dertig dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen. 
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, maar exclu-
sief  eventuele andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder 
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Voor ondernemerkoper geldt te allen tijde een toeslag voor de levering van meubilair. 
Aan de ondernemerkoper wordt aldus – ook wanneer dit niet uitdrukkelijk vermeld 
staat in de offerte-  geleverd tegen het geldende vrachttarief af fabriek. 

Artikel 4 – Overeenkomst
1. Personen onder de leeftijd van 12 jaren worden niet geacht bekwaam te zijn om een 
overeenkomst met Opitec te sluiten. Deze dienen aldus vertegenwoordigd te worden 
door een daartoe gerechtigd persoon.  
2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het 
moment dat Opitec de digitale dan wel schriftelijke bestelling van koper accepteert.
3. Indien de consumentkoper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, 
bevestigt Opitec onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding 
van het aanbod. 
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opitec passende techni-
sche en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht 
van data en zorgt Opitec voor een veilige webomgeving. Indien de consumentkoper 
elektronisch kan betalen, zal  Opitec daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht 
nemen.
5. Opitec kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van 
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien 
Opitec op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan 
te gaan, is Opitec gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of 
aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. Opitec zal bij het product of dienst aan de consumentkoper de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een toegankelijke 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meezenden:
a. het adres van de vestiging van Opitec waar de consumentkoper met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consumentkoper van het herroe-
pingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten 
zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en over bestaande garanties.

Artikel 5 – Prijs
1. De prijs en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW voor zowel Nederland als 
België, maar exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, 
verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, 
overheid- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Prijzen in de catalogus zijn mogelijk niet meer actueel. De website van Opitec geeft 
de actuele prijzen. Indien koper nalaat om de actuele prijzen te bezien, zullen de 
gevolgen daarvan voor rekening van de (ondernemer)koper blijven. 

Artikel 6 – Verzending en levering
1. Levering kan niet geschieden aan een postbus.
2. Vanaf 130,- euro worden er geen verzendkosten berekend. Tot 130,- euro zijn de 
verzendkosten 4,50- euro.  Verdere kosten met betrekking tot verzending worden door 
Opitec gedragen.
3. De door Opitec opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Opitec is dienaangaan-
de eerst in verzuim nadat de ondernemerkoper haar in gebreke heeft gesteld.
4. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalings-
verplichting aan de zijde van koper niet op. 
5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel 
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consumentkoper hiervan be-
richt, uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consumentkoper 
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval 
van ontbinding conform het vorige lid zal Opitec het bedrag dat de consumentkoper 
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, 
terugbetalen. 
6. Levering vindt plaats af magazijn Duitsland /fabriek Nederland. Het risico van enig 
product gaat op ondernemerkoper over op het moment van levering.

Artikel 7 - Montage
Montage van alle bestelde goederen dienen door de koper te geschieden, tenzij 
anders overeengekomen.

Artikel 8 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen te 
worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. 
2. Wanneer voor vooruitbetaling is gekozen, kan de koper geen enkel recht doen 
gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), 
alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan Opitec te melden.
4. In geval van wanbetaling van de koper heeft Opitec behoudens wettelijke 
beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten 
in rekening te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als 
zodanig kenbaar gemaakt.
5. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een 
factuur, dan is de ondernemerkoper van rechtswege in verzuim. De consumentkoper 
zal alsdan in gebreke worden gesteld waardoor verzuim ontstaat. De koper wordt 
na verzuim de wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand of evenredig deel 
van een maand.
6. Wanneer het een consumentkoper betreft zal middels een herinneringssommatie 
nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder 
het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.
7. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend 
op basis van Rapport Voorwerk II voor de ondernemerkoper en de regeling geldende 
in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 voor de 
consumentkoper.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen 
heeft voldaan dat op grond van enige overeenkomst met Opitec aan deze of aan 
aanverwante derden verschuldigd is. Hieronder vallen tevens de wettelijke (handels)
rente, alsmede de verschuldigd geworden buitengerechtelijke incassokosten.
2. Producten worden geacht niet te zijn betaald, totdat koper de betaling ervan heeft 
aangetoond.
3. Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van Opitec aan deze te tonen en in 
geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in onderstaand lid desverlangd 
aan deze terug te geven. De kosten welke gepaard gaan met het retourneren zijn voor 
rekening van de koper.
4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te 
vervreemden of te bezwaren. Het is koper slechts toegestaan genoemde zaken 
binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over 
te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op 
enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigen-
domsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat 
van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud 
vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
5. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag 
worden om de eigendomsrechten van Opitec veilig te stellen.
6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om 
Opitec daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede 
tegen diefstal. Koper dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opitec 
ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opitec gerech-
tigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt koper zich er jegens Opitec bij 
voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig 
of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
8. Voor het geval Opitec het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefe-
nen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming 
aan Opitec en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de 
eigendommen van Opitec zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 – Herroepingrecht consumentkoper
1. Bij de aankoop van producten heeft de consumentkoper de mogelijkheid de 
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien 
dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de 
consumentkoper of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan Opitec 
bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product 
en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in 
de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst 
te behouden. Indien consument-koper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal 
het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de 
originele staat en verpakking aan Opitec worden geretourneerd, conform de door de 
Opitec verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Voor ondernemerkoper is het herroepingrecht, het recht op opschorting en op 
verrekening uitgesloten.
4. Uitgebreide herroepingsinformatie en het modelformulier vindt u terug op www.
opitec.nl.

Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consumentkoper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten 
hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consumentkoper een bedrag betaald heeft, zal Opitec dit bedrag zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of 
herroeping, terugbetalen.

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingrecht
1. Opitec sluit het herroepingrecht van de consumentkoper uit voor zover voorzien 
in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien Opitec dit 
duidelijk in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hierom-
trent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten:
a. die door Opitec tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (waaronder op 
maat gemaakt) van de consumentkoper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 
Opitec geen invloed heeft.

e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consumentko-
per de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 13 – Onderzoeksplicht-, recht en klachten
1. De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment 
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te 
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat 
is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn over-
eengekomen. (In de praktijk komt het er vaak op neer dat het ontbrekende pakket 
binnen 1 à 2 werkdagen alsnog wordt afgeleverd.)
2. Indien voor de complete zending wordt getekend, gaat Opitec er vanuit dat de 
levering compleet is geweest, behoudens te leveren bewijs van het tegendeel. 
3. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen, dan wel binnen 
redelijke termijn na levering schriftelijk aan Opitec te worden gemeld. Eventuele niet 
zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) da-
gen, dan wel binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opitec 
te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving 
van het gebrek te bevatten (indien mogelijk ondersteund door fotomateriaal), zodat 
Opitec in staat is adequaat te reageren.
4. De koper dient Opitec in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
5. Bij een geschil tussen koper en Opitec kan de klacht worden onderzocht door een 
onafhankelijk derde. De bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen in geval 
van een ondernemer-koper ten laste van deze.
6. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat Opitec de zaak foutief heeft 
behandeld, dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan 
ondernemerkoper vergoed.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, 
dan zal Opitec de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst 
daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke 
kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van Opitec, vervangen 
of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan 
de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen 
zaak aan Opitec te retourneren en de eigendom daarover aan Opitec te verschaffen, 
tenzij Opitec anders aangeeft.

Artikel 14 - Conformiteit en Garantie
1. De door Opitec te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen 
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en 
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn 
voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf 
te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen 
aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opitec kan in dat geval andere 
garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
3. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie 
beperkt tot de garantie van de producent. Deze bepaling laat de eventuele dwin-
gendrechtelijke regelingen ter bescherming van de consumentkoper onverlet. 
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als 
gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, 
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden. Daarnaast 
vervalt de garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opitec, de koper 
of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht 
aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd 
dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de 
voorgeschreven wijze.
5. Bij garantiewerkzaamheden is Opitec gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, 
transport en testen door te berekenen aan de ondernemerkoper.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten 
daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opitec, integraal voor 
rekening van de koper.
7. Na verloop van de (wettelijke) garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of 
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in 
rekening gebracht worden.
8. Het indienen van een klacht ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplich-
tingen tegenover Opitec.
9. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een 
consumentkoper tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet. 

Artikel 15. (Intellectueel) eigendomsrecht en private label
1. Opitec geeft geen garantie dat er met de aan koper verkochte producten geen 
enkel intellectu-eel eigendomsrecht wordt geschonden en biedt geen vrijwaring 
tegen enige aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel 
eigendomsrecht.
2. Hetgeen in lid 1 omschreven geldt ook voor producten die geheel of gedeeltelijk 
conform
specificaties/tekeningen/foto´s/teksten van de koper zijn of moeten worden 
vervaardigd, alsmede schendingen van een intellectueel eigendomsrecht ter zake 
van het label/merk(teken) en/of de van koper afkomstige monsters bij private label 
producten.
3. Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/merk(teken) alsmede de van hem 
afkomstige monsters en/of tekeningen en/of teksten, waarvan de private label 
producten moet worden voorzien te gebruiken en vrijwaart Opitec tegen elke aan-
spraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht 
ter zake van het label/merk(teken), alsmede de van hem afkomstige monsters en/
of tekeningen.
4. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke samenhangen met de 
producten welke door Opitec worden vervaardigd onder haar eigen private label 
(waaronder maar niet uitsluitend: teksten, beeldmateriaal, catalogi, ontwerp en 
inhoud website) blijven in eigendom van Opitec, tenzij uitdrukkelijk anders wordt 
overeengekomen.
5. Indien koper in strijd met deze bepaling handelt zal deze zonder dat enige 
sommatie of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare boete verbeuren aan 
Opitec ten belope van een bedrag ad € 1.000,-- per dag of gedeelte daarvan dat de 
overtreding voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van Opitec – waaronder 
die op schadevergoeding - onverlet.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Voor schade die direct voortvloeit uit de door Opitec verkochte en geleverde zaken 
of diensten, is Opitec - behoudens bewezen opzet of grove schuld - slechts aanspra-
kelijk tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur uit hoofde waarvan deze 
zaken zijn geleverd.
2. Voor schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winst en/of stagnatieschade 
die een indirect gevolg is van de door Opitec geleverde zaken is Opitec - behoudens 
bewezen opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat 
de verzekeraar van Opitec ter zake van deze schade uitkeert.
3. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een 
consumentkoper tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet. 

Artikel 17. Uitsluiting aansprakelijkheid
1. Bij levering van een product zal in ieder geval altijd een Duitstalig of Engelstalig 
instructie-overzicht worden meegeleverd. Opitec kan nadere informatie verschaffen 
over het voorhanden zijn van een instructieoverzicht in de eigen taal. Dit overzicht 
dient slechts te worden gezien als een advies voor gebruik.
2. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak is Opitec nimmer 
aansprakelijk.
3. Ook voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Opitec nimmer aanspra-
kelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Opitec bekende feiten 
en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Opitec steeds de bedoeling van 
koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten gesloten door of met Opitec is Nederlands recht van 
toepassing.
2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter 
van de vestigingsplaats van Opitec, tenzij op grond van de wet een andere rechter 
dwingendrechtelijk bevoegd is.

Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen.



957673  16,50

957558 Kerstmis  8,50

550642 19,00 15,00 1St.=
1,07

957547 Het hele jaar  8,50

510600 39,95 31,95 1St.=
1,68

Hama® adventskalender - thema strijkkralen
Met de Hama® adventskalender laat u kinderogen fonkelen.
Inhoud:
5000 strijkkralen in verschillende kleuren ca. ø 5 x 5 mm, van elk 1 legplaat (ca. 75 - 100 mm 
breed) in de vorm: vierkant, cirkel, zeshoek, hart en ster, 6 strijkkraal-motiefsteunen in  
verschillende kleuren, 1 kartonnen afbeelding (ca. 410 x 265 mm) met 24 deurtjes om uit te 
drukken, achter elk deurtje zit een ander voorbeeld, 1 Duitstalige handleiding en 
1 strijkpapier, 5014-delig

Stickerboek
Verschillende motieven en afmetingen, 
boek: ca. 115 x 170 mm, 1700 stickers 
op ca. 76 pagina’s

OPITEC motiefpons set - mini
14 verschillende motieven: klaverblad, 
kruis, hart, kinderwagen, blad, teddybeer, 
hond, ster, cirkel, sneeuwvlok, 2 bloem-
motieven en 2 vlindermotieven, 
Geschikt voor papier tot 220 g/m²

Stickerboek
Verschillende motieven en afmetingen, 
boek: ca. 115 x 170 mm, 2800 stickers op 
ca. 76 pagina’s

Ponsen set ’Figuren’
Verschillende vormen en figuren, incl.  
wiskundige symbolen, in handige 
bewaarkoffer, motiefgrootte: ca. 15 mm, 
tot 220 g/m² papierdikte geschikt, 
19 stuks

15,00 31,95
19,00 39,95

14-delig

1700 stickers 2800 stickers

19-delig

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