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3Alle prijzen inclusief BTW *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.
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 Jumbo kleurpotlodenset
96 kleurpotloden, triagonale vorm, lengte ca. 175 mm, punt: ca. ø 5 mm, 
12 kleuren van elk 8 stuks, in houten display

Voordeelset Opitec schoolplakkaatverf
8 x 1000 ml in de kleuren: wit, citroengeel, oranje, scharlakenrood, cyaan, smaragdgroen, 
bruin, zwart

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

OPITEC alleslijm
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

OPITEC elektro-voordeelset
Materiaalverpakking voor 10 eenvoudige stroomkringen:
10 batterijen 4,5 V
20 fittingen E10
20 lampjes rood + transparant
10 drukschakelaars
2 stukken schakeldraad 10 m

417304 44,95 40,45 1St.=
0,42

447899 29,95 26,95 1L=
3,37

550642 19,00 17,10 1St.=
1,22

301667 100 ml 1,65 1,50 1L=
15,00

301690 1000 ml 8,50 7,65 1L=
7,65

301678 250 ml 2,95 2,65 1L=
10,60

301704 5000 ml 32,95 29,70 1L=
5,94

202837 26,50 23,85

40,45

26,95

17,10

23,85
44,95

29,95

19,00

26,50

Set 96 stuks

8-delig

14-delig

SetprijsSetprijs

Setprijs

Setprijs

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

957282  1,95

957293  3,25

elk  1,95
940777 Naturel 1,70 1,35 100g=

2,70

902108 Pak 15 stuks  1,05

581650 20,85 18,75 1qm=
5,89

310451  32,95 1St.=
0,66

543735  1,30

940766 Groen 1,70 1,35 100g=
2,70

937749 Pak 500 stuks  12,50

Vilten tas ’Haas’
Afmeting: ca. 130 x 90 x 140 mm, 
binnenmaat ca. 125 x 80 x 90 mm, 
lichtgroen/roze/wit, per stuk

Vilten tas ’Vlinder’
Afmeting: ca. 205 x 110 x 160 mm, 
binnenmaat ca. 150 x 90 x 90 mm, 
mintgroen/roze/lichtgeel, per stuk

Metalen emmer
Met hengsel, afmeting: ca. ø 120 x 120 mm, 
per stuk

Houtwol
50 gram

Marabu veren
Kleurig gesorteerd, ca. 80 - 100 mm

Knutselvilt voordeelset
100% polyester, kleurrijk gesorteerd, afmeting: ca. 200 x 295 mm, ca. 1,5 mm dik, 54 stuks

OPITEC tempex eieren - voordeelset
Afmeting: ca. 60 x 50 mm, wit, 50 stuks

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

Lila
956770

Geel
956781

Lichtblauw
956769

elk 1,95

50 stuks

54 stuks

elk 50 g

elk 1,35
1,70

18,75 
20,85 

Gunstig geprijsd! 

15-delig
500-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Knutselvilt, 1,5 mm

Nu in set 
voor maar

32,95



5Alle prijzen inclusief BTW *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

437216 ca. ø 10 mm  0,80

504193 ø 6 mm  1,30 1St.=
0,01

490250 ca. 60 mm  0,80 510921 ø 9 mm, 10 stuks  1,25 1St.=
0,13

303511  38,95

421442  5,60 1qm=
4,48 elk  3,25 1qm=

0,93

598785  5,95 1St.=
0,06

425620 6,95 6,25 1qm=
5,00

502755 ø 10 mm  1,95 1St.=
0,02

490261 ca. 100 mm  1,45 510312 ø 14 mm, 100 stuks  12,95 1St.=
0,13

502825 ø 8 mm  1,55 1St.=
0,02

426020 ca. 80 mm  1,25 510286 ø 8 mm, 100 stuks  5,95 1St.=
0,06

502766 ø 12 mm  2,35 1St.=
0,02

502777 ø 14 mm  3,05 1St.=
0,03

437445 ca. ø 10 - 25 mm  0,75

437331 ca. ø 25 mm  0,95

Pompons
Kleurrijk gesorteerd, 200 stuks

Wiebelogen rond
Met beweeglijke pupillen, zelfklevend,
pak 100 stuks

Kunststof ’Ei’
Helder, 2-delig

Chenilledraad / pijpenragers
Afmeting: ca. 50 cm lang, 10 kleuren, 
gesorteerd

Voordeelset UHU alleslijm
Inhoud: 1 x UHU alleslijm navulfles 1750 g, 
1 x trechter, 5 x UHU alleslijm 35 g, 4 x UHU 
lijmstiften 21 g, 1 x UHU plakband, door-
zichtig, met dispenser, 12-delig
gevaar H225

Crêpepapier pastel set
32 g/m², 5 kleuren van elk 2 stuks, in de 
kleuren wit, rosé, lichtblauw, lichtgroen 
en lichtroze, niet watervast, kan verkleu-
ren, afmeting: ca. 2,50 m x 50 cm, 
10 stuks

Zijdepapier
20 g/m², diverse kleuren, niet watervast, kan verkleren, afmeting: ca. 50 x 70 cm, 
10 vel

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

Crêpepapier
32 g/m², 10 kleuren en van elk 1 rol in de 
kleuren: zwart, bruin, lichtgroen, donker-
groen, blauw, pink, rood, oranje, geel en 
wit, niet waterbestendig, kan verkleuren, 
afmeting: ca. 2,50 m x 50 cm, 10 stuks

Kleurrijk gesorteerd, 78 stuks

Kleurig gesorteerd, 50 stuks

elk 10 vel

200-delig

78-delig

50-delig

elk 100 stuks

100 stuks10 stuks

10 stuks

100 stuks

10 stuks

12-delig 2-delig

Roodtinten
418850

Blauwtinten
419166

Geeltinten
418779

Groentinten
419203

Grappige paashazen

6,25 
6,95 

Gunstig geprijsd! 
32 g/m²32 g/m² 20 g/m²

32 g/m²
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492687  2,90

432445 2,50 2,00

490043 ca. ø 80 mm  1,10

403772 12,95 10,35 100ml=
11,50

469240 12,95 10,35 100ml=
8,63 608552  1,50 1St.=

0,01

490054 ca. ø 100 mm 1,60 1,45

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

490065 ca. ø 120 mm 1,95 1,75

Paper Art ’Vogelhuisjes'
Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 100 x 45 x 80 mm, 
ca. 70 x 70 x 140 mm, 
ca. 70 x 45 x 80 mm, 3 stuks

Paper-Art tassen ’Ei'
Met hengsel, naturel, zonder decoratie, 
afmetingen: ca. 95 x 70 x 120 mm, ca. 72 x 
50 x 90 mm, ca. 57 x 42 x 70 mm, 3 stuks

Kunststof bol
Glashelder, 2-delig

Plastic eieren
Afmeting ca. 45 x 60 mm, met gat, wit

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

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

Saté prikkers bamboe
Enkelzijdig een scherp uiteinde, afmeting: 
ca. ø 3 x 300 mm lang, 100 stuks

2,00
2,50

3-delig

3-delig

6-delig 2-delig

100 stuks10 stuks
100 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Marmeren

729447 6,50 5,85 1St.=
0,11

Stoepkrijt - big box
54 stabiele krijtjes, frisse kleuren, 
per kleur 6 krijtjes, afwasbaar, 
afmeting: ca. ø 25 x 110 mm, 54 stuks

5,85 10,35
6,50 12,95

54 stuks 6-delig

Marabu Easy Marble - Happy Easter set
Inhoud: 3x marmerverf van elk 15 ml in middengeel, kersenrood en sapgroen, 7 plastic 
eieren, 7 satéprikkers, groen paasgras, incl. Duitstalige handleiding, 18-delig
waarschuwing H226 H302 H304 H312 H318 H332 H335 H336 H360D EUH066
623305  9,95

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

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

Setprijs

9,95

490401 10 stuks 1,80 1,45 1St.=
0,14



7Alle prijzen inclusief BTW *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.

H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H302: Schadelijk bij inslikken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H312: Schadelijk bij contact met de huid. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H332: Schadelijk bij inademing. H335: Kan 
irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H360D: Kan het ongeboren kind schaden. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208.37: Bevat CMIT/MIT. Kan een allergische 

reactie veroorzaken.

15-delig

36-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

618571 2,15 1,70615713 4,95 3,95 100ml=
1,98502801  0,70 1St.=

0,05

508601 4,95 3,95 1St.=
0,11

301988 100 ml  1,95 1L=
19,50

301715 250 ml  2,95 1L=
11,80

301737 1000 ml  8,50 1L=
8,50

301748 5000 ml 32,50 29,25 1L=
5,85

Papier confetti snippers
Verschillende vormen en groottes, kleurrijk gesorteerd, 
100 g

Papier mozaïek - driehoeken
Groottes en kleuren vrijblijvend gesorteerd, niet zelfklevend, 
Afmeting: ca. ø 10 - 20 mm, kleurrijk, 200 g

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

Opkweekpotjes
36 opkweekpotjes, 18 ronde en 18 hoekige potjes, afmeting rond potje bodem: 
ca. ø 55 mm, opening: ca. ø 70 - 80 mm, ca. 65 - 70 mm hoog, 
afmeting hoekig potje bodem: ca. 45 x 45 mm, opening: ca. 70 - 80 x 80 mm, 
ca. 70 - 75 mm hoog, naturelbruin, 36 stuks

OPITEC hobbylijm
Zonder oplosmiddel.
Opitec kinderlijm is een uitwasbare en reukloze lijm op waterbasis. In de zachte, handzame 
fles is het de ideale lijm voor papier, karton, kurk, hout, vilt, tempex en andere verschillende 
lichte materialen.
Met koud water uitwasbaar, droogt transparant op.
Per stuk
EUH208.37

3,95 1,70
4,95 2,15

200 g 100 g

Zonder
oplosmiddel

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

3,95 
4,95 

Gunstig geprijsd! 

Chenilledraad en wiebelogen kunt u te-
rugvinden op pagina 5, veren op pagina 4.

Confetti kuikens
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MAGFORMERS® magneet set - 
driehoek en vierkant
Inhoud: 8 driehoek-magneet-bouwdelen in verschillende 
kleuren, elk ca. 55 x 7 x 50 mm, 6 vierkant-mag-
neet-bouwdelen in verschillende kleuren, elk ca. 65 x 7 x 
65 mm, incl. voorbeeldenboek, 14-delig

MAGFORMERS® WOW SET - magneet auto
Inhoud: 8 driehoek-magneet-bouwdelen in verschillende 
kleuren, elk ca. 55 x 7 x 50 mm, 5 vierkant-mag-
neet-bouwdelen in verschillende kleuren, elk ca. 65 x 7 x 
65 mm, 1 vierkant-magneet-bouwdeel met mannetje, ca. 
65 x 7 x 65 mm, 2 magnetische onderstelconstructies 
met zwarte banden, elk ca. 115 x 70 x 60 mm, banden ca. 
ø 60 mm, incl. 39 motieven voor 2D- en 3D-constructies 
verdeeld over 18 legkaarten en 4 legvellen, 16-delig

MAGFORMERS® magneet set - vijfhoek
Inhoud: 12 vijfhoekige-magneet-bouwdelen in verschillende 
kleuren, elk ca. 100 x 7 x 100 mm, incl. voorbeeldenboek, 
12-delig

118680  24,50 118691  44,50118679  32,50

Cycloon regenboog
De tornado in een plastic fles!
Maak je eigen tornado. Met het speciale aansluitstuk kun 
je met 2 normale plastic flessen met een 25 mm flessen-
hals een kleine tornado opwekken.
Je hebt alleen 2 waterflessen nodig (1 lege fles en een 
andere fles gevuld met kraanwater) en je kunt aan de 
slag. Vanaf 5 jaar.
Vrijblijvend gesorteerd, per stuk

Ballon helicopter
Door de uitstromende lucht van de ballon, vliegt de 
helicopter omhoog.
Inhoud: 3 vleugels van kunststof met verbindstuk, 
een opblaashulp, 2 ballonnen, 7-delig
Vanaf 8 jaar

Hand propeller
Voor gegarandeerd veel plezier.
De delen in elkaar steken, tussen je vlakke handen rollen en 
loslaten. Propeller met OPITEC logo. Vanaf 6 jaar. Per stuk

200651  3,05 118129  1,75 117226  1,25

12-delig 14-delig

7-delig 2-delig

16-delig

Vrijblijvend gesorteerd!

Inhoud bouwpakket

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Onopgeblazen ballonnen buiten bereik van kinderen houden. Geknapte ballon-
nen direct verwijderen. Houd de ballonnen uit de buurt van uw ogen. Gebruik 
een pomp om de ballonnen op te blazen. Het product is vervaardigd van natuur-
lijke rubbere latex, die allergieën kunnen veroorzaken.
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat een magneet
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat een magneet
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat een magneet
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

Inhoud bouwpakket

De MAGFORMERS® magneet sets zijn vermakelijk en ideaal om op speelse wijze de creativiteit en mentale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Niet alleen 
voor kinderen, maar ook voor volwassenen zijn de magneet sets met zijn hoogwaardige kunststof componenten en het intelligente magneetontwerp erg leuk. 

Ontdek op speelse wijze een wereld van onbeperkte fantasie, creativiteit en 3D-ontwerpmogelijkheden.
De onderdelen zijn met andere MAGFORMERS® sets te combineren. Geschikt vanaf 3 jaar.
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581649 6,15 5,55 100g=
5,55568360 16,50 14,85

609189 3,30 2,95

316413 4,25 3,80

422239 4,65 4,20 1St.=
0,04

567788 7,25 6,50

422217 3,90 3,50 1qm=
11,22 606882 29,95 26,95 1St.=

2,69

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

489822 12 stuks 6,30 5,65 1St.=
0,47

439850 500 stuks 30,55 27,50 1St.=
0,06

Wol set mini
Elk 10 gram, 10 knotjes in de kleuren wit, 
roze, rood, oranje, geel, zwart, lila, blauw, 
donkergroen en lichtgroen, lengte: ca. 
36 m, 100 % acryl, wasbaar op 40°C, voor 
haak- en breinaald dikte 3 - 3,5, 
set 10 stuks

Leerset ’Hoor-memory’
Met behulp van deze leerset kan men eventuele stoornissen in het hoorvermogen 
ontdekken. Er moeten telkens 2 potjes met dezelfde inhoud worden gevuld. 
Het spel verloopt als bij klassiek memory.
Inhoud:
houtvezel plaat ca. 460 x 170 x 19 mm, 
12 uitsparingen ø 57 mm, 15 mm diep, 
12 witte potjes met deksel ca. ø 53 mm, 63 mm hoog, naturel, 13-delig

Houten knoopbloem
Van multiplex, met opdruk als hulp voor 
gebruik van de juiste knooptechniek, 
geschikt voor garen en leren banden, afme-
ting: ca. ø 80 mm, ca. 7 mm dik, per stuk

Geo-bord
Het geo-bord is geschikt voor het ontdekken 
van geometrische vormen, figuren, getallen 
en letters. Het bevordert creativiteit en de 
fijne motoriek. Elastieken niet inbegrepen.
Afmeting: ca. 160 x 160 x 19 mm, 25 houten 
pinnen al gemonteerd, per stuk

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

Telplaat
Afmeting houtvezel-plaat:
ca. 500 x 120 x 20 mm
Afmeting groef:
ca. 500 x 4 x 10 mm
Afmeting vakken:
ca. 80 x 90 x 15 mm
Naturel, zonder decoratie, zonder inhoud, 
per stuk

Memorykaarten (blanco)
Zonder opdruk, om zelf te versieren, voor 
alle kleurtechnieken geschikt, voorkant 
wit, achterkant lichtgroen, aantal 
spelers: 2 - 4, afmetingen: ca. 60 x 
60 mm, 60 kaarten

Van multiplex, met opdruk als hulp voor 
gebruik van de juiste knooptechniek, 
geschikt voor garen en leren banden, afme-
ting: ca. ø 80 mm, ca. 7 mm dik, pak 10 stuks

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

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

6,50

4,20

5,55

3,80 3,50

7,25

4,65

6,15

4,25 3,90

100 stuks

200 stuks

Per stuk
10 stuks

60 stuks

10 stuks

13-delig

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar

spelen - vooruit helpen - leren

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

14,85 
16,50 

Gunstig geprijsd! 

Inhoud bouwpakket

518240  1,75 1St.=
0,01

Elastiekjes bal
Verschillende kleuren, afmeting bal: 
ca. ø 40 mm, 200 stuks
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Bouwpakket ’Raceauto’
Alle onderdelen zijn kant en klaar, alleen houtlijm is nog 
nodig, incl. stickers.
Afmeting: ca. 180 x 75 x 40 mm, per stuk

Bouwpakket Catamaran
Alle onderdelen zijn kant en klaar, alleen houtlijm is nog 
nodig. Afmeting: ca. 175 x 90 x 170 mm, per stuk

118107  4,95118130  7,50

n o h kn o h k
7+7+ 1-21-2

Ballon - knetterboot
Door de uitstromende lucht van de ballon, vaart de boot 
op het water en maakt daarbij grappige waterbubbels.
Inhoud: 1 houten boot (klaar model), 
ca. 145 x 70 x 55 mm, 1 ballon, per stuk

Rekenkaarten - vermenigvuldigen
Met deze kunststof rekenkaarten kunnen kinderen spe-
lenderwijs het rekenen leren. Men begint steeds aan de 
linker kant en telt het getal met de grootste getal in het 
midden op. Aan de rechterkant van de rekenkaart staan 
de resultaten. Daar moet de draad in de juiste gleuf 
geleidt worden. Voorbeeld: 4 x 1 = 4 / 2 x 1 = 2 / 12 x 1 = 
12. Of het juiste antwoord met de draad gelegd wordt, 
kan op de achterkant van kaart worden gecontroleerd. 
Afmeting: ca. 150 x 50 x 23 mm, per stuk

Rekenkaarten - optellen
Met deze kunststof rekenkaarten kunnen kinderen spe-
lenderwijs het rekenen leren. Men begint steeds aan de 
linker kant en telt het getal met de grootste getal in het 
midden op. Aan de rechterkant van de rekenkaart staan 
de resultaten. Daar moet de draad in de juiste gleuf 
geleidt worden. Voorbeeld: 3 + 1 = 4 / 6 + 1 = 7 / 10 + 1 = 
11. Of het juiste antwoord met de draad gelegd wordt, 
kan op de achterkant van kaart worden gecontroleerd. 
Afmeting: ca. 150 x 50 x 23 mm, per stuk

Rekenblokken
De kunststof rekenblokken in verschillende kleuren 
dienen als getallen-, reken- en combinatie oefeningen. 
Inhoud: 100 enkele blokjes, 10 tienstaafjes, 10 honderd-
tal platen, 1 duizendblok (1 veld is 10 x 10 mm), 
121-delig

Rekenkaarten - aftrekken
Met deze kunststof rekenkaarten kunnen kinderen spe-
lenderwijs het rekenen leren. Men begint steeds aan de 
linker kant en telt het getal met de grootste getal in het 
midden op. Aan de rechterkant van de rekenkaart staan 
de resultaten. Daar moet de draad in de juiste gleuf 
geleidt worden. Voorbeeld: 7 - 1 = 6 / 4 - 1 = 3 / 2 - 1 = 1. 
Of het juiste antwoord met de draad gelegd wordt, kan 
op de achterkant van kaart worden gecontroleerd. 
Afmeting: ca. 150 x 50 x 23 mm, per stuk

Acrylkaarten - kleuren mengen
Met de transparante acrylkaarten (geel, pink en blauw) 
kunt u van een primaire kleur een secundaire kleur 
maken. Voor het verschijnen van de gemengde 
secundaire kleuren (groen, oranje en lila) zijn 3 andere 
transparante acrylkaarten in de set gevoegd. 
Afmeting: ca. 150 x 70 mm, 6 stuks

Rekenkaarten - delen
Met deze kunststof rekenkaarten kunnen kinderen spe-
lenderwijs het rekenen leren. Men begint steeds aan de 
linker kant en telt het getal met de grootste getal in het 
midden op. Aan de rechterkant van de rekenkaart staan 
de resultaten. Daar moet de draad in de juiste gleuf 
geleidt worden. Voorbeeld: 7 : 1 = 7 / 2 : 1 = 2 / 12 : 1 = 
12. Of het juiste antwoord met de draad gelegd wordt, 
kan op de achterkant van kaart worden gecontroleerd. 
Afmeting: ca. 150 x 50 x 23 mm, per stuk

118118  4,25

210898  9,95

210876  9,95

210854  19,95

210887  9,95

210865  4,25

210902  9,95

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

Kans op verstikkingsgevaar
Dit product bevat een touw/snoer

Kans op verstrikkingsgevaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar

Dit product bevat kleine onderdelen die in-
geslikt kunnen worden

Kans op verstikkingsgevaar
Dit product bevat een touw/snoer

Kans op verstrikkingsgevaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die 
ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Onopgeblazen ballonnen buiten bereik 
van kinderen houden. Geknapte ballon-
nen direct verwijderen. Houd de ballon-
nen uit de buurt van uw ogen. Gebruik een 
pomp om de ballonnen op te blazen. Het 
product is vervaardigd van natuurlijke 
rubbere latex, die allergieën kunnen ver-
oorzaken.

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

Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar

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

Kans op verstikkingsgevaar
Dit product bevat een touw/snoer

Kans op verstrikkingsgevaar

Inhoud bouwpakket
Inhoud bouwpakket

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.�Opbouw in het klaslokaal 

mogelijk.

6-delig

2-delig

121-delig

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

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
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Magneetkompas set
Vul het bakje met water en zie hoe de magneet precies in 
de noord-zuid richting beweegt.
Inhoud:
1 magneetkompas, ca. ø 80 mm + 1 transparant bakje 
met gekleurde kompasroos.

Citroen klok
In deze set wordt getoond hoe je met een citroen heel 
makkelijk stroom op kan wekken en er een klok op kan 
laten lopen. Inhoud: van elk 2 zink-en koper stroken, 
LCD-klok, draad en handleiding. Vanaf 5 jaar.

Insecten tang
Van metaal, met potje en deksel van transparant 
kunststof, ca. 40 x 40 x 25 mm, 
afmeting tang: ca. 215 mm lang, per stuk

Verrekijker 10x25
Inklapbare polaroid verrekijker in zwart, vergroting: 10x, incl. reini-
gingsdoek, koord en tas. Met practisch draaiwiel in het midden voor 
het scherpstellen, een multi-coated 25 mm-lens voor helder beeld en 
dioptrie-instelling voor nauwkeurige scherpstelling. De verrekijker kan 
ook met een bril worden gebruikt dankzij de zachte en opvouwbare 
oogschelpen.
Afmeting ingeklapt: ca. 112 x 115 x 38 mm,  
gesloten: ca. 112 x 66 x 38 mm, gewicht: ca. 160 g

Insectenpotje met loep
Transparant potje van stevig kunststof met dubbel ver-
grootglas voor het observeren van levende insecten die 
vervolgens weer in de natuur teruggezet kunnen worden. 
45 mm lens met 2x vergroting en 2 lenzen 4x vergroting. 
Door het ruitmotief op de bodem van het potje met 5 mm 
raster kan de grootte van het insect bepaald worden. Incl. 
kunststof spin. Afmeting: ca. ø 60 x 70 mm. Vanaf 
5 jaar, per stuk

204677  8,50

208394  5,95

118152  6,95

812012 Per stuk  17,95

105571  4,45

Experimenteerdoos
Met de ‘zwevende heteluchtballon’ de kracht van magneten ontdekken. Van een lege 
jampot met eenvoudige keukenmiddelen een ‘schuimmonster’ maken. Of met behulp 
van een ‘ballon raket’ het principe van terugstoot leren kennen. In totaal zitten er in deze 
doos 15 experimenten uit de natuurwetenschap en techniek die uitermate geschikt zijn 
voor kinderen op de lagere school en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
De set is ontwikkeld en samengesteld op basis van pedagogische principes.
Zodat de kinderen meteen kunnen beginnen, zitten er al veel benodigdheden voor de 
experimenten in de doos. Tevens een startvoorraad van makkelijk aan te vullen 
materialen zoals ballonnen en bakpoeder.
Incl. Duitstalige handleiding, per stuk
209688 27,00 24,30

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

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

538800 XS, 15 x 13 mm  2,65
509663 S, 24 x 20 mm  4,00

728304 M, 35 x 35 mm  6,95
728359 L, 45 x 45 mm  8,25

509777 XS, 15 x 9 mm  2,65
535305 S, 23 x 15 mm  4,00
500041 L, 46 x 28 mm  8,25
541157 XXL, 69 x 42 mm  12,25

509766 XS, ø 15 mm  2,65
535800 S, ø 25 mm  4,00
500063 L, ø 50 mm  8,25
541179 XXL, ø 75 mm  12,25

539387 XS, ø 15 mm  2,65

728326 L, ø 50 mm  8,25
535833 S, ø 25 mm  4,00

728360 XXL, ø 75 mm  12,25

576398 XS, ø 15 mm  2,65
576354 S, ø 24 mm  4,00 728278 M, 30 x 40 mm  6,95

728267 M, 25 x 30 mm  6,95 728289 M, 25 x 25 mm  6,95

521452 XXL, 45 x 68 mm
12,25 
9,80

728256 S, 16 x 21 mm  4,00

728382 XXL, ø 76 mm  12,25 551844 XL, 10 - 30 mm  10,00

616018  21,50

OPITEC motiefpons ’Bloemen’
Inhoud:
1 motiefpons bloem L, ø 50 mm
1 motiefpons ornament M, ø 38 mm
1 motiefpons blad M, 30 x 40 mm
3 stuks
Tot 220 g/m² papierdikte geschikt.

3-delig

607589 37,50 30,00432168  1,80 1St.=
0,30

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

Paper-Art eieren
Om op te hangen, met bewaarbox, naturel,  
zonder decoratie, afmeting: ca. 40 x 30 mm, 
6 stuks

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

616041  27,50 1St.=
9,17

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Geschikt tot 220 g/m² papierdikte.

Motiefponsen

30,00
37,50

97-delig

3-delig

6 stuks

Nu in set 
voor maar

27,50 Nu in set 
voor maar

21,50
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554451 7,95 7,15

622697 Naturel  4,95 1St.=
0,33

595455 Wit  3,95 1St.=
0,26

Stickers - Ogen
Verschillende designs, zelfklevend, afme-
ting band: ca 42 mm breed, ca. 2000 stuks 
op een rol

Papieren zakken
Geschikt voor levensmiddelen, blokbodem 
papieren zakken van blanco kraftpapier om 
te vullen.
Afmeting: ca. 120 x 60 x 210 mm, 15 stuks

Raffia set - mat
30 m/bundel, vrijblijvend gesorteerde kleuren, 8 stuks

Raffia set “Glanzend”
30 meter/bundel, 10 kleuren gesorteerd

Vlechtpatroon ’Mand’ - middel
Benodigd materiaal ca. 1 bundel per mand,
afmeting: ca. ø 210 mm, 4 stuks

Vlechtpatroon ’Mand’ - groot
Benodigd materiaal ca. 1 bundel per mand, 
Afmeting: ø 230 mm, 4 stuks

555778 15,95 14,35 1m=
0,06 537570 14,90 13,40 1m=

0,04

523476  2,70 1St.=
0,68

523487  3,35 1St.=
0,84

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

Fotokarton (Engels karton)
300 g/m², zuurvrij, 20-kleurig gesorteerd, afmetingen: 50 x 70 cm, 200 vel

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

426693 Wit  3,35 1qm=
0,67

411135 92,65 83,40 1qm=
1,19

420147 Bruin  4,10 1qm=
0,41

518446 64,15 57,75

83,40

9,20 5,75

57,75
92,65

11,50 7,20

64,15

200 vel 600 vel

14,35 13,40
15,95 14,90

8-delig elk 4 stuks

elk 5 m

elk 15 stuks

10 stuks

24-delig 20-delig

Paasmandje

300 g/m² 130 g/m²

220 g/m²

577442 11,50 9,20 1St.=
0,37 422079 7,20 5,75 1St.=

0,29

Cadeaumandjes
Dubbelzijdig bedrukt, 300 g/m² motief kar-
ton, 3 verschillende motieven, voorgestanst 
en gerild, afmeting mandjes: ca. 
ø 145 x 60 mm, set 24 stuks

Knutselset papieren mandjes
180 g/m² tekenpapier, voorgestanst, 
6 kleuren, afmeting: 10 x 9 x 7 cm, 
set 20 stuks
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Basisschool

               - klei krijgt kleur!
Om de eigenschappen van een glazuur in één oogopslag te herkennen, zijn kleine pictogrammen ontwikkeld! 
Verwerking: 
BOTZ glazuren verkrijgbaar in 200 ml potjes - direct klaar voor gebruik. Ze zijn zeer zuinig, 200 ml komt overeen met ca. 350 g tot 450 g van de gemengde poeder 
glazuren. 
Roer het glazuur krachtig voor gebruik en breng met een harde kwast de eerste glazuurlaag op het stof- en vetvrije werkstuk aan. Ondanks de variërende 
consistenties is iedere glazuur juist ingesteld. Indien nodig kunt u een beetje water toevoegen.
Na het (licht) opdrogen de tweede laag aanbrengen, afhankelijk van de dikte kan een derde laag worden aangebracht. 
Het glazuur is snel vast te pakken, dus u kunt uw geglazuurde aardewerk probleemloos oppakken en naar de oven brengen. Laat het glazuur goed drogen voor het 
bakken. Ideaal zou 1 dag droogtijd zijn!
Voor alle BOTZ-glazuren geldt: ze zijn loodvrij en bevatten geen gevaarlijke stoffen. Toch moet men het volgende in acht nemen: Glazuren buiten bereik van kinderen 
houden. Kinderen alleen onder toezicht met glazuur laten werken. Was, na het glazuren, altijd zorgvuldig de handen. Tijdens het bakken de ruimte goed ventileren.

Legenda:

glanzend mat zijdemat

zijdeglans halfdoorzichtig geschikt voor servies neigt te lopen neigt sterk te lopen donkerder op rode 
en zwarte klei

neigt naar cracks

alleen bakken tot 
1040°C

alleen bakken tot 
1100°C

geschikt voor Raku

Schelpen turkoois glanzend, 200 ml

Transparant glanzend, 200 ml

Nachtblauw glanzend, 200 ml

Wit glanzend, 200 ml

Appelgroen glanzend, 200 ml

Kanariegeel glanzend, 200 ml

Zwart glanzend, 200 mlVuurrood glanzend, 200 ml
583308  7,95 100ml=

3,98 

546559  7,20 100ml=
3,60 

546836  9,85 100ml=
4,92 

546537  7,20 100ml=
3,60 

538174  8,55 100ml=
4,28 

538185  8,55 100ml=
4,28 

546906  9,85 100ml=
4,92 546928  11,90 100ml=

5,95 

Voorbeeld van Fa. Botz

BOTZ vloeibaar glazuur

519291 20 kg 12,40 11,15 1kg=
0,56 519305 20 kg 12,40 11,15 1kg=

0,56

516134 ca. ø 100 mm  12,95

311365 14,50 13,05

556604  1,75

516156 ca. ø 150 mm  14,05
516167 ca. ø 200 mm  15,95

Schoolklei - modelleer- en 
boetseerklei wit
Schoolklei, wit, fijne korrel, baktempera-
tuur: 1000-1150°C, kleur: bij stijgende 
oventemperatuur van wit (1000°C) naar 
wit (1100°C).  Klei met ca. 25% korrel (er 
is geen hoogwaardige chamotte in ver-
werkt, maar een mengsel van chamotte, 
zand en veldspaat), korrel 0-0,5 mm. De 
schoolklei is eenvoudig te bewerken en 
te drogen.

Schoolklei - modelleer- en 
boetseerklei rood
Schoolklei, rood, fijne korrel, baktempera-
tuur: 1000-1150°C, kleur: bij stijgende 
oventemperatuur van lichtrood (1000°C) 
naar rood (1100°C). Klei met ca. 25% kor-
rel (er is geen hoogwaardige chamotte in 
verwerkt, maar een mengsel van chamot-
te, zand en veldspaat), korrel 0-0,5 mm. 
De boetseerklei is eenvoudig te bewerken 
en te drogen.

Gipsvorm - halve bol
Ideaal om te gieten! De vorm kan met 
giet- of plastische boetseerklei gevuld 
worden. Per stuk

Modelleer gereedschap
Gereedschap set van metaal/hout, voor 
het bewerken van klei of soortgelijke 
modelleer materialen. Afmeting: 
ca. 130 - 200 mm lang, incl. praktische 
opbergtas, 11-delig

Kleisnijdraad
Draad met houten handgrepen, voor 
eenvoudig delen van klei. Afmetingen: 
ca. 360 mm lang, per stuk

Modelleren met klei
11,15 11,15

13,05

12,40 12,40

14,5020 kg 20 kg

11-delig
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SIO-2 PLUS® klei
SIO-2 PLUS® is een natuurlijke, zachte en gladde klei, uitstekend geschikt voor kinderen. 
Geurloos, gebruiksklaar, milieuvriendelijk en gemaakt van natuurlijke stoffen. De klei hard 
aan de lucht (ca. 2-5 dagen) of kan in de oven bij  ca. 100° tot 110° C. (geschikt tot 1000°C). 
Droogtijd in de oven 1 - 2 uur. Na het drogen kan de klei verder bewerkt of beschilderd 
worden. 
De klei is niet waterdicht.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
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SIO-2 PLUS® klei
Wit Terracotta
503088 1000 g  4,40 1kg=

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

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

2,40

519811 20 kg  43,95 1kg=
2,20519556 20 kg  43,95 1kg=

2,20

Topkwaliteit
Gunstig 
geprijsd!

vanaf  4,40

446952 21,95 19,75 1L=
6,58

Creall® Dacta Color plakkaatverf voordeelset
6 flessen elk 500 ml, in de kleuren: donkerrood, donkerblauw, donkergroen, zwart, 
wit en zonnegeel, De verf voldoet aan de EG-richtlijn EN71. 6 stuks

19,75
21,95

6-delig 10 g3 m

elk 500 ml
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203947  1,85 1m=
0,62 594884  2,50 100g=

25,00

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

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

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

Creall® boetseerspatel set
Boetseerspatelset van kunststof. 
Afmeting: ca. 14 cm lang, 14-delig
494933 4,25 3,80

14-delig

3,80

2,40

4,25

2,65

619809 2,65 2,40

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

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
De handleiding voor het modelleren 
van het paaskuiken kunt u terugvin-
den op www.opitec.nl/soft-kuiken

Aan de lucht drogende klei
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LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar
Onopgeblazen ballonnen buiten bereik van kinderen houden. Geknapte ballonnen 
direct verwijderen. Houd de ballonnen uit de buurt van uw ogen. Gebruik een 
pomp om de ballonnen op te blazen. Het product is vervaardigd van natuurlijke 
rubbere latex, die allergieën kunnen veroorzaken.

Basisschool

Easy-Line tol
Eenvoudige en snelle montage in de klas mogelijk. Door 
verschillende patronen (voorbeelden in de handleiding) te 
schilderen kunnen mooie draaieffecten worden gecreëerd!
Afmeting: ca. ø 50 x 33 mm, per stuk

LT-raketvoertuig
Al vele jaren heeft dit bouwpakket zich bewezen: het 
racevoertuig is dan ook een echte hit op de basisschool. 
De uitvoerige handleiding verklaart de verschillende 
aspecten van de terugstootaandrijving en moedigt varia-
ties op dit thema aan.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, lijmen en 
monteren.
Afmeting: ca. 200 x 75 x 115 mm, per stuk

Easy-Line zenuwspiraal
Bekend vaardigheidsspel, wanneer je de draad aanraakt 
klinkt een zoemer. Eenvoudige schakeling zonder solde-
ren. Bouw in de klas mogelijk. Bouwpakket ideaal voor de 
basisschool. 
Excl. 2 x AA batterijen 1,5 V. 
Voorkomende werkzaamheden: buigen en monteren. 
Afmeting: ca. 180 x 90 x 150 mm

Easy-Line sleutelhanger van hout
Eenvoudig te maken sleutelhanger van houten balletjes, 
die naar wens geverfd kunnen worden. Kan in het klaslo-
kaal gemaakt worden. Voorkomende werkzaamheden: 
knippen, lijmen, schilderen en monteren.
Afmeting: ca. 100 mm lang, per stuk

Easy-Line klip-klap ratelslang
Makkelijk te monteren model, dat door middel van een 
geraffineerd mechanisme kan worden veranderd. De 
houten plankjes hoeven alleen nog maar te worden afge-
rond (geschuurd). Aansluitend de plankjes een kleurtje 
geven en volgens de handleiding aan elkaar lijmen.
Incl. 2 x vel schuurpapier met verschillende korrelgrootte. 
Voorkomende werkzaamheden: schuren, beschilderen, 
lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 300 x 50 x 10 mm, per stuk

Easy-Line basisexperiment stroomkring
De eenvoudige stroomkring maakt het mogelijk hier een 
knipperlicht aan te bevestigen. De experimenteerschake-
ling is gemakkelijk in een leerplan in te passen. Alle 
onderdelen (incl. handleiding en 4,5 V batterij) zijn inbe-
grepen. De verbindingen worden d.m.v. de schroefmetho-
de tot stand gebracht. U heeft alleen schroevendraaiers, 
een zijsnijtang en lijm nodig.
Voorkomende werkzaamheden: lijmen en monteren. Kan 
ook in de klas gemaakt worden!
Afmeting: ca. 200 x 100 x 50 mm, per stuk

Easy-Line trektol
Eenvoudig en snel te bouwen in de klas. Alle onderdelen 
zijn geprefabriceerd. Voorkomende werkzaamheden: 
lijmen en schuren. Afmeting: ca. 75 x 26 x 100 mm, 
per stuk

Easy-Line notitie-express
Een handige en nuttige vrachtauto die opvalt, vooral als 
het wordt beschilderd. De gaten zijn al voorgeboord.
Excl. decoratie materiaal.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, lijmen en 
monteren.
Afmeting: ca. 200 x 120 x 120 mm, per stuk
houtlijm: EUH208.45

Easy-Line windgenerator
Leer de werking van een windmolen in miniformaat 
kennen.
Bouw in het klaslokaal mogelijk. Eenvoudige en snelle 
montage. Voorkomende werkzaamheden: monteren. 
Werkt in combinatie met wind, blazen, een haarföhn of 
een ventilator!
Afmeting: ca. 75 x 80 x 120 mm, per stuk

116677 1,25 1,10

104966 2,65 2,40

111563 3,95 3,55

105700 1,00 0,90

113211 2,95 2,65

103199 3,75 3,40

104021 1,50 1,35

101670 4,00 3,60

116655 4,50 4,05

n o h k

n o h k p q

n o b p q r

n o f h k m

n o h k

n o b k

n o j k r

n o h k p q

n o g

8+

8+

8+

8+

8+

8+

7+

8+

7+

1-2

1-2

3-4

1-2

2-4

1-2

1-2

1

1

Inhoud bouwpakket

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

Inhoud bouwpakket

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

�Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

�Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

�incl. schuurpapier

Inhoud bouwpakket

�incl. lijm en 
schuurpapier

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

Bouw ook met 
lampje mogelijk! 
(zie tip in de 
handleiding)!

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Incl. 4,5 V platte batterij

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudig te monteren 
zonder solderen!

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.
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EUH208.45: Bevat GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken.

n o h kn o c h k q r

n o c h k p q r n o c h i k p q r

6+8+

8+ 8+

1-24

2-4 3-4

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

Haan “Thomas”
De eierstandaard vrolijkt elke ontbijttafel op. Heel geschikt als cadeautje. Ideaal bouw-
pakket voor de eerste figuurwerkzaamheden. Met de handleiding en het papiersjabloon 
(schaal 1:1) worden de contouren op het triplex overgebracht en met een figuurzaag 
uitgezaagd.
Een verpakking met 3 ontwerpmogelijkheden, zonder decoratie. Vereiste 
werkzaamheden: meten, zagen, boren, schuren en lijmen.
Afmeting: ca. 180 x 155 x 145 mm

Memohouder
Eenvoudig figuurzaagwerk, met een wasknijper als klemmechanisme. Materiaal genoeg 
voor het maken van 1 voorbeeld. U kunt een keuze maken uit 4 motieven. Voorkomende 
werkzaamheden: zagen, lijmen, aftekenen en vijlen.
Afmeting (krokodil): ca. 85 x 35 x 110 mm

Doorlopende kalender
Een eenvoudige en praktische kalender met aanduiding van datum en maand. Eenvoudig te 
maken van multiplex en houten kubussen. Uitvoerige handleiding met 4 motiefsjablonen 
en ideeën voor het opschrift.
De volgende werkzaamheden komen aan bod: aftekenen, zagen, schuren.
Afmetingen: ca. 80 x 150 x 170 mm

117813 Per stuk  1,95
vanaf 10 stuks 1,75

130033 Per stuk  1,75
vanaf 10 stuks 1,57

100700 Per stuk  1,00
vanaf 10 stuks 0,90

108993 Per stuk  2,25
vanaf 10 stuks 2,02

Inhoud bouwpakket

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

�Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking 3 mogelijkheden

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking verschillende 
mogelijkheden

�Bouwen zonder boren

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking  
4 mogelijkheden

�Montage zonder boren!

n o c h k r
8+ 3-4

Figuurzaag pakket - paasmandje
Eenvoudig figuurzaagwerk, 4 mm-bedrukt multiplex,
afmeting: ca. 210 x 300
721450 Per stuk  2,60

vanaf 10 stuks 2,34

Inhoud bouwpakket

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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Voortgezet onderwijs

RE-CYCLE-ME knutselpakket - Pasen
Inhoud:
stickers, foamplaten, pompons, veren, wiebelogen, verf-
potjes en -tubes, elastiek, penseel en een geïllustreerd 
ideeënboekje, per set
Wat is nog nodig: een wc-rolletje, een smal melkpak, een 
groot en klein eierdoosje, schaar, lijm en een werkmat

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

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

RE-CYCLE-ME knutselset - Prinsessen Party
Inhoud:
4 zakjes met confetti en metaalpapier, wiebelogen, satijn-
band, glitter-pompons, glitter-decoraties, sieraadstenen, 
penseel, verftubes en -potjes en in elk zakje is zit een geïl-
lustreerd ideeënboekje, 1 zakje met stickers en foam voor 
de kronen, per set
Wat is nog nodig: een wc-rolletje, een lege CD, een grote en 
kleine plasticfles, een stuk karton, schaar, lijm en een 
werkmat

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

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

RE-CYCLE-ME knutselpakket - Piraten Party
Inhoud:
4 zakjes met stickers, foamplaten, veren, wiebelogen, clips, 
voorbeelden om uit te knippen, chenilledraad, penseel + 
verf en in elk zakje zit een geïllustreerd ideeënboekje, 
1 zakje met stickers en uitnodigingskaarten, per set
Wat is nog nodig: een wc-rolletje en keukenrolletje, een 
papieren bekertje, een grote en kleine plasticfles, schaar, 
lijm en een werkmat

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

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

118705  9,95

118048  9,95

118082  13,25

118716  14,95

118059  9,95

118071  13,25

118727  14,95

118060  9,95

118093  13,25

De Re-Cycle-Me knutselsets bevorderen de creativiteit, wekken de nieuwsgierigheid op en zijn milieuvriendelijk. Kinderen maken 
spelenderwijs kennis met het thema duurzaamheid. De sets functioneren samen met allerdaagse voorwerpen die meestal 
allang in de afvalbak zijn gegooid. Maar doe dat niet! De kunststof fles, het melkpak of wc-rolletje kan gebruikt worden voor het 
maken van een piraat, een prinses of paashaas!
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n o c i k p q

n o c i k p q

n o c i k p q
10+

10+

10+1-2

1-2

1-2

Recycling propeller-voertuig
Materiaal voor het maken van een voertuig met een gerecyclede 0,5 l plastic fles. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen en lijmen. Bouw ook zonder solderen 
mogelijk. Excl. 2x AA-batterij en plastic fles.

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

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

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

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

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

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

Levering zonder fles

Levering zonder fles

Inhoud bouwpakketInhoud bouwpakket

�met zonnecel 1V/250mA

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

Levering zonder flesLevering zonder fles

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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

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

vanaf 10 stuks 2,66

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking verschillende 
mogelijkheden

�Eenvoudig te monteren zonder 
solderen!
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Voortgezet onderwijs

n o m

n o m

10+

10+

1-2

1-2

OPITEC solar-set
Inhoud:
20 zonnecellen (0,5V/250mA) met schroefaansluiting, 
Afmeting: ca. 32 x 62 mm
20 solar motoren RF 300 met ca. 150 mm aansluitdraad, 
Diameter ca. 25 mm, asdiameter ca. 2 mm

14 in 1 Roll-E Solar Robot Kit
Het onderwijs bouwpakket 14 in 1 Roll-E van de solar-robot is verdeeld in twee moeilijkheidsni-
veaus. In elk niveau kunnen opeenvolgend zeven verschillende modellen worden gebouwd. 
Incl. geïllustreerde, Duitstalige, stap-voor-stap handleiding voor elk model, per stuk

Solar-set 6 in 1
Spelenderwijs milieuvriendelijke energie leren kennen.
Mogelijke modellen: - windmolen - watervliegtuig - auto - robot - helikopter - vliegtuig. 
Kunststof onderdelen in blauw en wit.
Geïllustreerde stap voor stap beschrijving voor alle modellen. Per stuk

OPITEC solar-set met windmolen-propellers
Inhoud:
10 zonnecellen (0,5V/250mA) met schroefaansluiting, 
afmeting: ca. 32 x 62 mm
10 solar motoren RF 300 met ca. 150 mm aansluitdraad, 
Diameter ca. 25 mm, asdiameter ca. 2 mm
10 windmolen-propellers, 2mm-as, ca. ø 210 mm
10 veerstaalklemmen ø 23-28 mm

OPITEC solar-set met propeller
Inhoud:
20 zonnecellen (0,5V/250mA) met schroefaansluiting, 
Afmeting: ca. 32 x 62 mm
20 solar motoren RF 300 met ca. 150 mm aansluitdraad, 
Diameter ca. 25 mm, asdiameter ca. 2 mm
20 propellers, as 2 mm, ca. ø 115 mm

116091  82,50

115143 27,50 24,75

113565  12,50

117259  55,50

116105  96,95

807439  5,95 117020  7,95

Universele aandrijving met motor
Deze universele aandrijving met geïntegreerde motor ken-
merkt zich door een veelvoud aan toerentallen die bij de 
montage vrij ingesteld kunnen worden. Afhankelijk van het 
aantal gebruikte tandwielen (tot 6 stuks) kan het toerental 
aan de eigen behoeftes worden aangepast.
Van heel langzaam 2.5 omw./min tot wel 720 omw./min., 
met deze aandrijving zijn werkelijk alle toerentallen moge-
lijk! Dankzij het grote spanningsbereik van de motor (0,3 - 
6,0 V), kan het apparaat via een batterij of via een voeding  
worden aangedreven.
De bevestigingsgaten zijn aangebracht op een raster 30 mm 
en het geheel kan naar wens met M3 bouten en moeren 
worden bevestigd.
De afmetingen van de eenheid bedragen: 36 x 38 x 26 mm, 
aandrijfas ø 2 mm, kabellengte 120 mm, per stuk

Solar-verlichting set ’Easy-Light’ 
met oplaadelectronica
De solar verlichting set bestaat uit solar-
cellen ca. 55 x 55 mm, 2 V/100mA, accu 
600 mA/1,2V NiMh, laadapparaat, aan-/
uitschakelaar en lichtdiode.

Setprijs
82,50

Setprijs
55,50

Setprijs
96,95

24,75
27,50

Inhoud bouwpakket

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 10 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 10 jaar
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Zeer geschikt 
voor pro-
jectwerk!

Zeer geschikt 
voor pro-
jectwerk!

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.

Solar zonnebloem
Een zonnecel, een motor en een beetje zonlicht, dat is 
alles wat er nodig is om deze zonnebloem te laten rond-
draaien. Uitdagend en creatief werkstuk, ook geschikt 
voor de bovenbouw van de basisschool. 
Compleet bouwpakket, inclusief 250mA ingekapselde 
zonnecel, zonnecelmotor RF 300 en een MDF-
bodemplaatje. H x B = ca. 230 x 210 mm, per stuk

Vliegtuig van blik met solar propeller
Metalen vliegtuig als staand model met zonaangedreven 
propeller. Vliegtuig van aluminium, voet van multiplex en 
de propeller wordt middels een zonnecel aangedreven. 
Eenvoudige stroomkring kan zonder solderen worden 
gemaakt. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, 
zagen, snijden, boren, buigen, lijmen, monteren.
Afmeting: 230 x 270 x 200 mm

Solar-aangedreven windgenerator
Het omzetten van zonne-energie in elektrische energie wordt 
duidelijk gemaakt aan de hand van dit mooie model van een 
windgenerator. Bouwpakket met gedetailleerde handleiding.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, sol-
deren en lijmen. Afmeting: ca. 200 x 100 x 380 mm, per stuk

Easy-Line solar tafelventilator
Onze solar-propellor toont op een eenvoudige wijze de interactie van 
een zonnecel met een zonnecelmotor. Een 400 mA zonnecel aangeslo-
ten (zonder solderen!) op de zonnecelmotor RF-300 brengt bij direct 
zonlicht de aangesloten propellor aan het draaien. Montage vereist 
slechts een kruiskopschroevendraaier, een combitang en een steeksleu-
tel SW 7. Opbouw in de klas is mogelijk! Geïllustreerde handleiding. 
Voorkomende werkzaamheden: markeren, schuren en monteren.
Afmeting: ca. 80 x 80 x 150 mm, per stuk

Energy trike met aandrijving, accu en led’s
Dit bouwpakket is ideaal voor metaalbewerking en elek-
trotechniek. Zeer geschikt voor projectwerk! Voorkomende 
werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, snijden, 
ontbramen, buigen, nieten en solderen.
Incl. zonnecel, omvormer, aandrijving, accu en instructies. 
Afmeting: ca. 270 x 110 x 100 mm, per stuk

Zonnecel aangedreven vakwerkmolen
In de techniekles maakt de leerling kennis met de 
zonneceltechniek, bouwtechniek en de houtbewerking.
Heel geschikt als klassikaalproject.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, lijmen, 
solderen en snijden.
Afmeting: ca. 130 x 130 x 380 mm, molenwieken ca. ø 300 mm

TechCard solar windmolen
Eenvoudig en snel maken van de windmolen in 
klassenverband mogelijk.
Met behulp van een schaar en hobbylijm is het model 
in een handomdraai gebouwd!
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, snijden en 
lijmen. Afmeting: ca. 90 x 130 x 230 mm, per stuk

Solar windmolen
Het bouwpakket toont op simpele wijze het omzetten 
van zonne-energie in elektrische energie.
Bovendien behandelt het technieken voor houtbewerken 
en solderen.
Voorkomende werkzaamheden: boren, buigen, zagen, 
aftekenen en lijmen.
Afmeting: ca. 200 x 100 x 280 mm, per stuk

Solar buitenlamp/huisnummer verlichting
Materiaalmix van hout, kunststof en acrylglas. De 
solar-aandrijving moet nog gesoldeerd worden op de 
plaat. De LED wordt aangedreven door de accu. De solar 
laadt de accu op bij daglicht en bij schemering schakelt 
de solar de LED aan.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, 
lijmen, solderen en monteren. 
Afmeting: ca. 150 x 120 x 45 mm

107355 4,50 4,05

114066 7,95 7,15

107953 10,75 9,65

109058 6,95 6,25

110693 20,75 18,65

124025 9,95 8,95

206794 6,25 5,60

124014 7,50 6,75

117237 9,95 8,95
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Inhoud bouwpakket

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

Inhoud bouwpakket
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mogelijk.
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�Eenvoudige stroomkring 
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�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

opitec.com

Inhoud bouwpakket

opitec.com

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

opitec.com

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

�Akku 1,2V/600mAh

�Zonnecellen 2V/100mA
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Raderstoomboot met solaraandrijving
Een eenvoudige en gestroomlijnde afgewerkte romp, garandeert een eenvoudige en veilige 
constructie. De materiaalmix van aluminium, kunststof en triplex geeft inzicht in de 
verschillende bewerkings mogelijkheden.
De schoepraderen worden milieuvriendelijk door een solarcel 1V/250 mA met 
solarelectro-aandrijving aangedreven.
Voorkomende werkzaamheden: zagen, lijmen, snijden (blik), buigen, ontbramen en weer 
lijmen. Bouwpakket met solarcel 1V/250 mA, solaraandrijving bouwpakket en romp van 
PS-kunststof.
Afmeting: ca. 320 x 175 x 150 mm

Raderboot tegenstroom
Materiaalmix van hout en styrodur. Plaatst men het schip in de stroming, dan zal het met 
de stroom meegaan, totdat het snoer is gespannen. 
Zodra het snoer strak staat, gaat het schoepenrad draaien en zal het schip tegen de stro-
ming in worden getrokken. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, schu-
ren, lijmen, monteren. Gebruik watervaste houtlijm. Afmeting: ca. 245 x 200 x 200 mm, 
per stuk

Sportboot MS Christine
Aantrekkelijke sportboot met metalen romp en motoraandrijving met scheepsschroef. Het schip 
haalt met een 3 V-aandrijving een behoorlijke snelheid. Ideaal in combinatie met radiografische 
afstandsbesturing (verkrijgbaar bij modelbouw winkel). Dit populaire werkstuk omvat diverse tech-
nieken en materialen: zachtsolderen, elektronica, hout-, kunststof- en metaalbewerking. De uit één 
geheel bestaande metalen romp wordt gemaakt met behulp van een papiersjabloon (bij de handlei-
ding inbegrepen).
Wordt gebouwd en gelijmd met 2-componenten lijm. Levering zonder 2 penlite batterijen. Totale 
lengte: ca. 60 cm. Dit complete bouwpakket wordt geleverd inclusief een geïllustreerde bouwplan.
Afmeting: ca. 600 x 220 x 200 mm, per stuk

Solar catamaran
Met solaraandrijving over het water glijden is geen probleem voor de solar-catamaran. 
Door de motorhouder te draaien kan de stromingsrichting en dus de vaarrichting worden 
ingesteld. Snelle montage op 2 plastic flessen (0,5 tot 1,5 liter-flessen, niet in verpakking 
inbegrepen) met kabelbinders. Geschikt als eenvoudige zaag-en booroefening en het 
maken van een eenvoudige stroomkring met schakelaar (ook te maken zonder solderen).
Uitvoerige geïllustreerde handleiding met sjablonen.
Werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren, monteren (solderen).
Afmeting: ca. 190 x 220 x 130 mm

Jetski met motorbootaandrijving
Door de lichte een gestroomlijnde kant en klare romp is een eenvoudige en zekere bouw 
gegarandeerd. Door de materiaalmix bestaande uit aluminium, kunststof en multiplex leer 
je verschillende bewerkingstechnieken kennen.
Dit sportvaartuig wordt aangedreven door ons krachtige motorbootpakket en 2 mignon 
batterijen. Geschikt voor inbouwen van een radiografische besturing.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, schuren, knippen, vijlen, lijmen, boren, 
monteren
Excl. 2x mignon 1,5V (AA)
Afmeting: ca. 290 x 115 x 150 mm (zonder bestuurder)

Motorboot Regina
De romp wordt met multiplex in elkaar gezet. Bij de bouw van de romp en de kajuit kan de 
leerling het bouwplan en de tekening volgen of naar eigen idee en creativiteit te werk 
gaan. Zonder motorboot aandrijving! Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, 
zagen, vijlen/schuren, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 400 x 120 x 140 mm, per stuk

117167 Per stuk  13,95
vanaf 10 stuks 12,55

114745 6,95 6,25

103076 14,75 13,25

111714 Per stuk  9,50
vanaf 10 stuks 8,55

117178 9,95 8,95

103048 8,25 7,40

Inhoud bouwpakket

�Zonnecellen 1,5V/300mA

opitec.com Inhoud bouwpakket

�Drijvend
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�Drijvend
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�met motorbootaandrijving
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opitec.com Inhoud bouwpakket

�Zonnecellen 1,5V/300mA
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Werkstukje ’fluitje aan sleutelhanger’
Je weet maar nooit wanneer je het fluitje nodig hebt. 
Dan is het maar goed dat je het altijd bij je draagt. 
Metaal werkstukje van aluminium. Voorkomende 
werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen en buigen. 
Afmeting: ca. 30 x 15 x 20 mm

Borenhouder
Mooi bouwpakket van metaal en hout. Uitermate 
geschikt als afteken- en booroefening. Vrije vormgeving 
van de houder met verschillende materialen, daardoor 
ook geschikt als project.
Levering zonder inhoud. Afmeting: 120 x 50 x 50 mm, 
per stuk

Aluminium trekker-oplegger
1 bouwpakket, 4 modellen.
In de handleiding wordt de bouw van 4 verschillende 
modellen beschreven. Het bouwpakket is geschikt als 
oefening in het zagen. Voorkomende werkzaamheden: 
zagen, boren, vijlen, lijmen, schuren of polijsten. 
Secondelijm a.u.b. apart bestellen! 
Afmeting: ca. 135 x 45 x 45 mm

Aluminium sleutelhanger “Multitalent”
Een nuttige sleutelhanger met muntje voor winkelwa-
gen, flessenopener en eventueel met adres, liniaal....
Het aluminium is gemakkelijk te bewerken, u zult snel 
een super resultaat hebben.
De volgende werkzaamheden komen aan bod: aftekenen, 
boren, zagen, vijlen.
Afmetingen: ca. 70 x 20 x 2 mm

Metalen sleutelhanger
Stijlvolle sleutelhanger gemaakt van verschillende 
Voorkomende werkzaamheden: meten, aftekenen, cen-
treren, boren, draadsnijden (M4 buitendraad), buigen, 
vijlen en slijpen.
Afmeting: ca. 40 x 20 x 60 mm, per stuk

Aluminium stelhoek
Bouwpakket voor een massieve aluminium stelhoek, 
die ook als werkstuk/project gebruikt kan worden. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, 
draadknippen (M4), zagen, vijlen, schuren en monteren. 
Conform leerplan, model bevat instructies met alle 
sjablonen. 
Afmeting: ca. 215 x 30 x 10 mm, per stuk

Metalen eierhouder
Eenvoudig metaal werkstukje van aluminium. Geschikt als 
zaag-, boor- en buigoefening. Voorkomende werkzaamhe-
den: aftekenen, boren, zagen en buigen. Afmeting per 
model: ca. 135 x 70 x 35 mm of ca. 70 x 60 x 30 mm

Klapstoeltje mobielhouder voor smartphone
Ideaal als bergplaats voor smartphones. Het makkelijk te 
bouwen aluminium model, compleet met schroeven en 
moeren, is perfect als introductie in de metaalbewerking. 
Excl. telefoon en decoratie. 
Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, aftekenen 
en vijlen.
Afmeting: ca. 70 x 100 x 140 mm, per stuk

OPITEC Grand Prix Raceauto
Alle metalen ombouwdelen zijn van 0,5 mm dik metaal-
plaat gemaakt. Omdat alle onderdelen uitsluitend door 
schroef- en insteekverbindingen met elkaar verbonden 
worden, kan het model ook weer uit elkaar gehaald 
worden.
Gedetailleerde handleiding met alle benodigde sjablo-
nen. Excl. 4,5 V batterij. Voorkomende werkzaamheden: 
aftekenen, boren, zagen, solderen, buigen en monteren.
Afmeting: ca. 320 x 140 x 90 mm (achterspoiler)

116323 Per stuk  1,00
vanaf 10 stuks 0,90

110648 2,75 2,50

107872 3,10 2,80

111183 Per stuk  0,85
vanaf 10 stuks 0,77

112064 2,75 2,50

114653 3,50 3,15

116367 Per stuk  1,25
vanaf 10 stuks 1,13

111518 2,70 2,45

101532 12,95 11,65
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�1 verpakking  
2 mogelijkheden

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking verschillende 
mogelijkheden

Inhoud bouwpakket
Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking  
4 mogelijkheden

Inhoud bouwpakket

Met aandrijfmotor en 
asbesturing!

Inhoud bouwpakket



T014_nl_nl24   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

Voortgezet onderwijs

36,00 
Gunstig 
geprijsd! 

Brenn Peter Junior
Brandapparaat met traploze temperatuurregeling van 400 - 750°C. Er kunnen verschillende 
brandstiften gebruikt worden. Deze kunnen gemakkelijk verwisseld worden door het los-
draaien 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

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

577774  115,00540047 87,95 79,15

Brenn Peter 3
Brandapparaat Brenn Peter 3 is geschikt voor de beginnende brandschilder. Het ideale 
gereedschap voor op school of thuis. Het brandapparaat wordt via een stekker 
met het stopcontact verbonden.
Inhoud: 1 brandapparaat, 1 standaard brandstift, 1 houder, incl. Duitstalige handleiding.
Technische gegevens:
Vermogen:  26 W
Spanning:  230 V
Temperatuur:  ca. 450°C
577763 40,00 36,00

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
540036 47,95 43,15

Rond
540151

Gepunt
540173

Rond/vlak
540162

Brandstiften set
Voor brandapparaat Brenn Peter 3, 
afmeting: ca. ø 5 mm, set 5 stuks
577796  17,50

Brandstiften standaard - set
8-delige set met brandstempels en 
brandstiften
Zoals in art. nr. 540391 en 540025 is 
opgenomen.
557079  8,95

Brandstift
Voor Burny Star ST 141+171 en Brenn-Peter Junior, per stuk
540151 Rond  4,00
540162 Rond/vlak  4,00
540173 Gepunt  4,00

8-delig 5-delig

79,15

43,15

87,95

47,95
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700380 ca. 10 stuks  3,25 1St.=
0,33

700634 ca. 100 stuks 5,70 5,15 1St.=
0,05

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

723441  6,85 1St.=
0,68

604307 1,55 1,40

569067 ca. 80 x 80 x 150 mm  2,80
569078 ca. 80 x 80 x 200 mm 3,35 3,00
569090 ca. 80 x 80 x 250 mm  3,90 532776  2,30

944564  3,90 1St.=
0,33

665078  2,90 1St.=
0,24

432892  2,35 1St.=
0,78 545276  6,00 1St.=

0,60

569322 3,90 3,50

629483 ca. 15 x 15 x 15 mm  0,70 1St.=
0,07

630485 ca. 25 x 25 x 25 mm  1,20 1St.=
0,12

631480 ca. 40 x 40 x 40 mm  2,55 1St.=
0,26

629988 ca. 20 x 20 x 20 mm  0,85 1St.=
0,08

630980 ca. 30 x 30 x 30 mm  1,65 1St.=
0,16

631985 ca. 50 x 50 x 50 mm 3,45 3,10 1St.=
0,31

632485 ca. 60 x 60 x 60 mm 6,50 5,85 1St.=
0,58

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

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

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

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

Houten kubus voor reageerbuis
Om te verwerken tot een elegante vaas! 
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
60 x 60 x 60 mm, met gat elk ø 16 x 
50 mm, excl. reageerbuis, per stuk

Houten huis
Naturel, zonder decoratie, per stuk Houten pennenkoker

Rond,  naturel, zonder decoratie, 
afmetingen: ca. 80 x 100 mm, 
per stuk

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

Kurkschijven
Geperste kurkschijven,
Afmeting: ca. ø 85 x 5 mm, 12 stuks

Reageerbuisjes
Glashelder, geschikt voor levensmiddelen, 
afmeting: ø ca. 15 mm x 160 mm, 
3 stuks

Houten wasknijpers
Afmeting: ca. 120 x 30 mm, naturel, 
zonder decoratie, 10 stuks

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

Grenen blokken (2e keus)
4 kanten gezaagd, 2 kanten geschaafd, 
geringe maatafwijking mogelijk, 
10 stuks

1,40

3,50

1,55

3,90

3 stuks

10 stuks

12 stuks10 stuks

10 stuks

elk 10 stuks

12 stuks
100 stuks

2 kg

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Brandschilderen
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Dagbesteding

OPITEC figuurzagen - voordeelset
10 Opitec figuurzaagbeugels, omklapbaar handvat met 
vleugelmoeren, art.nr. 350013 + 1 gereedschapsblok, 
11-delig

OPITEC houtraspen - voordeelset
Basterd 1, 200 mm lang:
van elk 4 ADLER® platstomp, halfrond en raspvijl,
halfzoet 2, 200 mm lang:
van elk 4 ADLER® kabinet-, en rondrasp, 
+ 1 gereedschapsblok, 21-delig

OPITEC toffelzagen groot - voordeelset
10 heckenrose® toffelzagen, rechte uitvoering N° 350231,
10 houten verstekbakken N° 352057, 20-delig

OPITEC schroevendraaierset
Met vierkante, blauwe 1-component handgreep, Made in 
Germany, VPA en GS getest, lemmet van gereedschaps-
staal, chroom-vanadium, handgreep van polypropyleen 
copolymeer (PP) en PAK-vrij.
Inhoud: van elk 5 stuks 
- kruiskopschroevendraaier PH 0 x 60 mm, PH 1 x 80 mm, 
PH 2 x 100 mm,
- schroevendraaier grootte: 3 x 75 mm, 4 x 75 mm, 
5 x 100 mm + 1 gereedschapsblok, 31-delig

OPITEC schuurpapier- voordeelset
Assortiment, van elk 50 vel korrel 60-80-100-120-180-240 
en 100 vel korrel 150, afmetingen ca. 280 x 230 mm, 
400 vel

OPITEC gereedschapblok - metaal- voordeelset
Compleet uitgerust met het belangrijkste gereedschap 
voor metaalbewerking. De set bestaat uit 15 stuks 
gereedschap en 1 gereedschapsblok.
Inhoud: OPITEC werkplaatsvijlen vlakstomp en halfrond 
basterd 2, goudsmidschaar 180 mm, vlak- en rondtang 
140 mm, zijsnijtang 165 mm, kraspen, centerpons, stalen 
liniaal 300 mm
schroevendraaier 3 x 75, 4 x 75 mm en kruiskop-schroe-
vendraaier PH2 en PH1,
hamer 200 g, vlakke winkelhaak 200 x 130 mm, 16-delig

308599  53,50

367300  119,50

350404  52,50

318312  72,50

662732 43,50 39,15 1qm=
1,51

315048 69,50 62,55

39,15

62,55

43,50

69,50

400 vel

16-delig

20-delig

31-delig21-delig

11-delig

Voordeelset

VoordeelsetVoordeelset

52,50

72,50119,50

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

OPITEC Tip:
Voordeelset

53,50 
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25,30

32,35

5,85

31,60

35,95

6,50

10 stuks

50-delig
30-delig

10 vel
50 vel

10-delig

21-delig

27-delig

OPITEC penselen - voordeelset
Gesorteerd, van elk 3 ronde en 3 platte penselen in de 
maten 2, 4, 6, 8 en 10 + 1 penselenhouder, 30 stuks

Knutselset - Pompon dieren 2
Materiaal toereikend voor 24 dieren.
Inhoud: wiebelogen, pompons en chenilledraad in 
verschillende kleuren, incl. Duitse handleiding, per set

OPITEC grenen-naaldhouten 
 rechthoekige latjes - assortiment
Voordeel-assortiment van latjes in gangbare maten in 
stukken van 1 m lang. 50 meter totale lengte!
Inhoud:
10 latjes ca. 5 x 10 x 1000 mm
 5 latjes ca. 5 x 15 x 1000 mm
10 latjes ca. 5 x 20 x 1000 mm
 5 latjes ca. 5 x 30 x 1000 mm
 5 latjes ca. 10 x 15 x 1000 mm
 5 latjes ca. 10 x 20 x 1000 mm
 5 latjes ca. 10 x 25 x 1000 mm
 5 latjes ca. 10 x 30 x 1000 mm
50-delig

Fotokarton (Engels karton)
300 g/m², zuurvrij, 10-kleurig gesorteerd, pak 10 vel

Marabu decormatt voordeelset
10 kleuren van elk 50 ml in wit, geel, kersenrood, magen-
ta, azuurblauw, geelgroen, lichtbruin, zwart, zilver en 
goud. Geschikt voor hout, papier, karton, zelfhardende 
modelleermassa, keramiek, glas, kunststof, metaal, steen, 
styropor en rubber. Zeer goed dekkend, lichtecht, 
weerbestendig, op waterbasis.

OPITEC kinderscharen - voordeelset
20 kinderscharen met N° 361496 
Afmeting: ca. 130 mm lang + 1 scharenblok 300 g/m², zuurvrij, kleurig gesorteerd, 50 vel

458386  15,55 580296  14,45 603002 35,95 32,35 1m=
0,65

411436 25 x 35 cm  2,00 1qm=
2,29

491072 31,60 25,30 100ml=
5,06361636  28,75

411447 50 x 70 cm  5,65 1qm=
1,61

403045 50 x 70 cm  25,35 1qm=
1,41

UHU alleslijm - voordeelset
Zonder oplosmiddel.
Inhoud: 1 navul jerrycan UHU van 5 kg + 25 lege flessen en 1 trechter, 27-delig

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

300432  55,90 1kg=
11,18 301438 6,50 5,85

Voordeelset

Voordeelset

Voordeelset

55,90

28,75

15,55

300 g/m²

Een houder voor penselen 

en schroevendraaiers
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Dagbesteding

564735  2,35

530763 2,20 1,75

956622  1,75

951747 2,25 1,80

530752 2,20 1,75

956611  1,75

622491  1,95

612391  4,50 1St.=
0,23

622963  4,50 1St.=
0,23

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

451384 250 ml 5,70 4,55 100ml=
1,82

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

Houten “Haas”
Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 180 x 250 mm, per stuk

Houten fotolijstje ’Bloem’
Houtvezelplaat, met hout optiek, om 
neer te zetten, naturel, zonder decoratie,
afmeting: ca. ø 145 x 10 mm, foto-uit-
sparing: ca. ø 55 mm, per stuk

Houten hanger ’Bloem’
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 100 x 230 mm, bloem ca. 100 x 10 x 
100 mm, balletjes ca. ø 25 mm, per stuk

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

Houten fotolijstje ’Vogel’
Natuurvezelplaat, met houtoptiek, om 
neer te zetten, naturel, zonder decoratie,
afmeting: ca. 175 x 10 x 125 mm, foto-uit-
sparing: ca. ø 55 mm, per stuk

Houten hanger ’Hart’
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
90 x 220 mm, hart ca. 90 x 10 x 100 mm, 
balletjes ca. ø 25 mm, per stuk

Cadeauboxen set
3 rechthoekige boxen met deksel, in verschillende groottes, afmetingen: ca. 95 x 60 mm, 
140 x 95 mm, 205 x 60 mm, ca. 25 mm hoog, wit met structuur, 3 stuks

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

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

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

1,80

1,751,75

2,25

2,202,20

2-delig

20-delig

20-delig

3-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH208.15: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. 
EUH208.31: Bevat 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.8: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 

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

616993 Gemak 9,95 7,95 100ml=
7,10

612690 Kracht van de natuur 9,95 7,95 100ml=
7,10

569285 2,20 2,00 948720  2,00 1St.=
1,00

952824 2,20 2,00607969 12,50 10,00 100ml=
11,49

951839 4,50 4,05 948719  2,00 1St.=
1,00

567021 1,65 1,50

Zen-Pen - Gemak
De verf wordt punt voor punt direct uit 
de pen op de gewenste ondergrond opge-
bracht. De grootte van de punten kan 
door druk op de pen afgewisseld worden. 
De verf kan gebruikt worden op bijna alle 
ondergronden. Tegen vorst en hitte 
beschermen.
4 stuks
waarschuwing H319 EUH208.15

Houten box ’Huis’
Met uitschuifbaar laatje, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 95 x 80 x 82 mm, 
per stuk

Houten sleutelhangers ’Bloemen’
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 55 x 5 mm, set 2 stuks

Houten memohouder ’Vogel’
Om neer te zetten, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. ø 45 x 105 mm, 
per stuk

JAVANA® kralenpen set
3 Kleuren van elk 29 ml in de metallic 
kleuren pink, arctic en zwart.
Voor het maken van halve kralen op licht 
en donker textiel, papier, hout, metaal, 
glas, leer, kunststof etc. set 3 stuks
waarschuwing H319 EUH208.8

Houten hanger ’Hart’
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 235 x 30 x 280 mm, per stuk

Houten sleutelhangers ’Vogel’
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 60 x 40 x 5 mm, set 2 stuks

Houten kaarsenhouder ’Bloem’
Om neer te zetten, met aluminium inzet 
ca. ø 16 mm, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 125 x 13 mm, 
per stuk

Kralenpen
Punt voor punt ontspannen

elk 4-delig

1,50 2,0010,00

4,05 2,00

1,65 2,2012,50

4,50 2,20

2 stuks 2 stuks

3-delig elk 10 stuks

1|
2|

elk 7,95
9,95

609064 ca. 30 x 40 mm 3,65 2,90 1St.=
0,29

609086 ca. 40 x 60 mm 5,75 4,60 1St.=
0,46

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

vanaf 2,90
3,65

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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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 richt-
lijn 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”.

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

Dagbesteding

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.

591369  1,15

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

594057 3,65 2,90 1St.=
0,29314798  4,90 100ml=

6,13

539686
NIET weerbestendig, 

250 g  1,70 1kg=
6,80

504906
Weerbestendig,

1000 g  6,75 1kg=
6,75

544502 4,60 3,70 1St.=
0,74

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

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

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

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

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

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

Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 145 x 110 x 3,2 mm, 
met gat ca. 4 mm, set 5 stuks
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507476 14,95 11,95 1kg=
23,90

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

1000 g

80 ml

250 g
310347  24,50

OPITEC tempex eieren - voordeelset
Inhoud:
20x tempex ei 60 x 50 mm
20x tempex ei 80 x 70 mm
10x tempex ei 100 x 90 mm
wit, 50 stuks

50-delig

Per stuk

5 stuks

10 stuks

10 stuks

2,90

11,95
2,90

3,65

14,95

3,65

De handleiding voor de paas-decoratie kunt u te-
rugvinden op www.opitec.nl/mozaiek-paasdeco

Meer tempex eieren kunt u terugvinden 
in de hoofdcatalogus op pagina 515.

Nu in set 
voor maar

24,50



31Alle prijzen inclusief BTW Deze brochure is geldig tot  12.04.2018

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN OPITEC NEDERLAND B.V., VERSIE 2017, B2B en B2C.
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
OPITEC NEDERLAND B.V., VERSIE 2016, B2B en B2C.
Voor de Belgische voorwaarden zie www.opitec.be
Inhoudsopgave
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Toepasselijkheid
Artikel   3 - Offerte
Artikel   4 - Overeenkomst
Artikel   5 - Prijs
Artikel   6 - Verzending en levering
Artikel   7 - Montage
Artikel   8 - Betaling
Artikel   9 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 - Herroepingrecht consumentkoper
Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 12 - Uitsluiting van herroeping
Artikel 13 - Onderzoeksplicht, -recht en klacht
Artikel 14 - Conformiteit en garantie
Artikel 15 - (Intellectueel) eigendomsrecht en private label 
Artikel 16 - Aansprakelijkheid
Artikel 17 - Uitsluiting aansprakelijkheid
Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Opitec Nederland B.V.(B.A.), Otterkoog 55, 1822 BW Alkmaar, telefoonnummer 0031-
725094771, mailadres info.nl@opitec.com, KvK-nummer 02062088, BTW-identificatienummers 
NL 8065.01.698.B01 en BE0462712269. Bankrelaties: Nederland: ABN AMRO 40 89 40 867 IBAN: 
NL73ABNA0408940867 BIC: ABNANL2A; België: Belfius 06.82.28.23.41.55 IBAN: BE31-0682-2823-
4155 BIC: GKCCBEBB
(Consument)koper: de natuurlijke persoon met een minimale leeftijd van 12 jaren en die niet 
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op afstand) aangaat 
met Opitec, hierna tevens: “de leverancier”;
(Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van beroep of 
bedrijf een overeenkomst (op afstand) sluit met Opitec;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Opitec 
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het 
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 
communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 
een overeenkomst, zonder dat consumentkoper en Opitec gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 
samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van zijn herroeping-
recht;
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd af te zien 
van de overeenkomst op afstand;
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of 
diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die persoonlijk is 
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van 
de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal aanbod 
vanuit Opitec en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen partijen.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de 
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden 
bij Opitec zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentkoper zo spoedig mogelijk kosteloos 
worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige 
lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaar-
den langs elektronische weg aan de consumentkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige 
wijze dat deze door de consumentkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op 
een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeen-
komst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs 
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper 
langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden 
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

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

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

Artikel 5 – Prijs
1. De prijs en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW voor zowel Nederland als België, maar 
exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, verzekeringen, kosten van 
emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheid- en andere publiekrechtelijke 
heffingen en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Prijzen in de catalogus zijn mogelijk niet meer actueel. De website van Opitec geeft de actuele 
prijzen. Indien koper nalaat om de actuele prijzen te bezien, zullen de gevolgen daarvan voor 
rekening van de (ondernemer)koper blijven. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en 
technische wijzigingen.



OPITEC Spinner

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

Materiaal: hout, onbehandeld, diameter 20/8 mm, past 
op onze kogellagers (809800 en 809811). 20 stuks

Kogellager (spinner)
Passend voor 8 mm assen.
Buitendiameter ca. 22 mm, 
breedte ca. 7 mm, gewicht 
ca. 11 g

809866  3,50 1St.=
0,17

118369  3,75 1St.=
0,19

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

1,65

elk 20 stuksPer stuk 30 stuks

10 stuks

Eenvoudig zelf te maken!

OPITEC Easy-Line spinner - hexagon
Heel eenvoudig in een paar stappen, zonder boren en 
zagen, een eigen houten spinner maken. De gelaserde 
houten delen aan elkaar lijmen. Het bouwpakket bevat 
alle benodigde onderdelen en een handleiding. 
Voorkomende werkzaamheden: lijmen en beschilderen. 
Afmeting: ca. 70 x 70 x 8 mm

OPITEC Easy-Line spinner - disc
Heel eenvoudig in een paar stappen, zonder boren en 
zagen, een eigen houten spinner maken. De gelaserde 
houten delen aan elkaar lijmen. Het bouwpakket bevat 
alle benodigde onderdelen en een handleiding. 
Voorkomende werkzaamheden: lijmen en beschilderen. 
Afmeting: ca. 80 x 80 x 8 mm

OPITEC Easy-Line spinner - hurricane
Heel eenvoudig in een paar stappen, zonder boren en 
zagen, een eigen houten spinner maken. De gelaserde 
houten delen aan elkaar lijmen. Het bouwpakket bevat 
alle benodigde onderdelen en een handleiding. 
Voorkomende werkzaamheden: lijmen en beschilderen. 
Afmeting: ca. 75 x 75 x 8 mm

118613 Per stuk  4,50 118624 Per stuk  4,50 118635 Per stuk  4,50

n o h k n o h k n o h k
8+ 8+ 8+1-2 1-2 1-2

Moeren M10
DIN 934, verzinkt, 30 stuks
211469  2,75
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