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Pasen
2018

Metalen emmer

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

1,95 elk 
Gunstig geprijsd! 

 956781
Geel Lila Lichtblauw

 956770  956769
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STABILO® creatief set 
Kaarten

Beste klant,

De lente komt er aan met zijn bonte kleuren en 
daagt ons uit om van ons huis een stralende 
oase van welzijn te maken. Laat u inspireren 

door de bloemengeur, de zonnestralen en onze 
nieuwe DIY ideeën en geef uw huis weer een 
frisse look. Zeg de winter vaarwel en laat de 

lente binnen!

INHOUD

Pasen in pastel

OPITEC Easy-Line spinners
Om zelf te maken

Paper-Art eieren en bloemen van papier

Make-up tasjes

Liefdevolle decoratie ideeën
De lente begint

Veel plezier gewenst
het OPITEC-Team

Raysin - gietpoeder
Eenvoudig zelf te maken
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3Alle prijzen inclusief BTW  *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 50.

Wie heeft de mooiste tas?

Modelleren in de lente

Eenhoorns

Mandala-style mozaïek
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623316  9,95

956611  1,75 956622  1,75

608552  1,50 1St.=
0,01

552600 2,35 1,90

456652 13,40 10,70 100ml=
8,92622608 34,95 27,95

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

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

Marabu Easy Marble - Funny Easter box
Inhoud: 3x marmerverf van elk 15 ml in 
middengeel, robijnrood en sapgroen, 7 witte 
plastic eieren ca. 60 mm hoog, 4 satéprikkers 
ca. 100 mm lang, groen paasgras, een 
Duitstalige handleiding, levering in een 
eierdoosje, 20-delig
waarschuwing H226 H302 H304 H312 H315 
H318 H332 H335 H336 H360D EUH066

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

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

Saté prikkers bamboe
Enkelzijdig een scherp uiteinde, afmeting: 
ca. ø 3 x 250 mm lang, pak 100 stuks

Houten schoolbord “Hart”
Om op te hangen,met schoolbordverf 
beschilderd, afmetingen ca. 225 x 225 mm, 
per stuk

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

uni-ball Chalk-Marker set
8 krijtmarkers in wit, lichtblauw, neongeel, lila, neonoranje, pink, neongroen en rood, met 
beitelvormige punt, ideaal voor gladde oppervlakken zoals glas, schoolbord en whiteboard, 
heldere kleuren met hoge dekkracht, met vochtige doek verwijderbaar, 
afmeting: ca. ø 23 x 120 mm, lijnbreedte: 8 mm, 8 stuks

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

Marmeren

Potjes marmerverf kunt u terugvinden 
in de hoofdcatalogus op pagina 459.

Krijtmarkers
Voorbeelden gemaakt door OPITEC

100 stuks

6-delig

10 stuks

100 stuks

20-delig

8-delig

10,35

10,70

12,95

13,40

27,95 
34,95 

Gunstig geprijsd! 

Servetten kunt u terugvin-
den op pagina 10 en 11.

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
469240 12,95 10,35 100ml=

8,63

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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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. H315: Veroorzaakt huidirritatie. 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.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

118440  2,95

118428  2,95

623039  21,95
622985 10er-Set 19,95 16,00

618157 7,50 6,00

118439  2,95

613881 6,50 5,20

622996 18 stuks  34,95

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

Knutselkarton ’Vliegtuig’
Voorgestanste delen uit het vel drukken 
en in elkaar steken, stabiel E/E karton, 
afmeting: ca. 310 x 260 x 135 mm, 
18 onderdelen

STABILO® Trio® Scribbi viltstiften
incl. houder voor op tafel
De STABILO Trio Scribbi viltstiften zijn speciaal ontwikkeld voor kleuters. Het bijzondere 
aan deze viltstiften is de meeverende punt en de driehoekige vorm. De gemakkelijk, niet 
krampachtige, grip voorkomt vroegtijdige vermoeidheid van de hand- en armspieren. 
De stiften zijn geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Inhoud: 
12 viltstiften in de kleuren: huidskleur, lila, violet, rood, geel, oranje, lichtgroen, groen, 
lichtblauw, blauw, bruin en zwart. Lijnbreedte: ca. 2 mm, lengte: ca. 145 mm, 12 stuks

STABILO® woody 3 in 1 kleurpotloden
De STABILO woody set incl. puntenslijper is het ideale geschenk voor de kleine kunstenaar. 
Dankzij de 3-in-1-functie heb je met deze kleurpotloden de mogelijkheid verschillende teken-
technieken te proberen. Dat betekent: je kunt met de potloden kleuren zoals met viltstiften, 
ze zijn zacht als waskrijt en met een beetje water en een penseel kun je de kleuren mengen 
en dan is het waterverf.  Allround, onbreekbare, dikke houten potloden (ca. ø 15 mm) met 
XXL-kern. Ze kleuren zonder problemen op gladde oppervlakken. Glanzend, goede kleurinten-
siteit en een hoge dekkracht. 10 kleurpotloden in de kleuren, huidskleur, rood, oranje, oranje, 
geel, lichtgroen, groen, lichtblauw, blauw, bruin en zwart. Geschikt voor kinderen vanaf 
3 jaar. Lijnbreedte is variabel, lengte: ca. 110 mm, 10 stuks

mara by Marabu grote puzzel ’Boerderij’
Grote puzzel met leuke motieven om in te kleuren. De puzzelstukjes kunnen met viltstiften, 
verf of kleurpotloden ingekleurd worden.
Afmeting puzzel: ca. DIN A2 (ca. 570 x 425 mm), 12 stukjes

Knutselkarton ’Schaap’
Voorgestanste delen uit het vel drukken 
en in elkaar steken, stabiel E/E karton, 
afmeting: ca. 185 x 120 x 240 mm, 
12 onderdelen

Vilten stansdelen ’Kids’
Zelfklevend, verschillende kleuren en 
vormen, afmeting: ca. 20 - 55 mm, 
112 stuks

729436 2,25 1,80 1St.=
0,30

Stoepkrijt ’Ei’
6 Stabiele krijtjes in ei-vorm, frisse kleuren, afwasbaar, afmeting: ca. ø 43 x 58 mm, 6 stuks

6,00 1,80
7,50 2,25

112-delig

10 stuks

6-delig

12 stuks

18-delig

12-delig

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar
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506517 10,95 8,75 1kg=
17,50

539664 3,35 2,70 1kg=
13,50

539686
NIET weerbestendig, 

250 g  1,70 1kg=
6,80

507674 ca. 160 x 105 mm  1,90

310347  24,50

555354 ca. 210 x 150 mm  3,35
555365 ca. 300 x 210 mm  6,45

558787 6,15 4,90 1kg=
9,80

504906
Weerbestendig,

1000 g  6,75 1kg=
6,75

543458 11,95 9,55 1kg=
9,55

558776 6,15 4,90 1kg=
9,80

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

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

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

Tempex ei
2-delig, binnenkant hol

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

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

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

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

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

314798  4,90 100ml=
6,13

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

80 ml

500 g

elk 2-delig

250 g

1000 g

Nu in set 
voor maar

24,50
50-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Mandala-style mozaïek

Meer groottes kunt u terugvinden op 
pagina 31.

8,75
10,95
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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.

9,55

elk 200 g

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Mozaïektang universeel
Met hardmetalen kop. Universele tang voor het bewerken van scherven mozaïek, 
geglazuurd keramiek-mozaïek, marmer-mozaïek en andere materialen. 
Afmeting: ca. 200 mm lang, per stuk.
578264 11,95 9,55

530729 1,50 1,20

530741 2,50 2,00

956666  3,25

Houten hanger ’Ei’
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 60 x 15 x 80 mm, per stuk

Houten hanger ’Ei’
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 100 x 15 x 130 mm, per stuk

Houten dienblad rond
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. ø 220 x 18 mm, per stuk

Oranje
539608

Hemelsblauw
539594

Rood
539583

Royalblauw
539619

Wit
539561

Lichtgroen
539620

Lila
597882

Geel
539572

Zwart
539653

Dennengroen
539631

Bruin
539642

Mozaïek glasstenen
Grootte: 10 x 10 mm, kleurrijk gesorteerd, 200 gram = 300 stuks, dikte: ca 4 mm
200 g  2,85 1kg=

14,25

Glas mozaïek

De handleiding voor de mozaïek paasdecoratie 
kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/mozaiek-mandala

2,00
2,50

11,95

1,20
1,50
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449776 2,75 2,20

432168  1,80 1St.=
0,30

438832  1,10 1m=
0,55

446228  5,75 1L=
25,00

616018  21,50

Paper Art “Schalen”
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, 
vierkant, in 2 verschillende afmetingen: ca. 
180 x 180 x 100 mm en 170 x 170 x 80 mm, 
set 2 stuks

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

Dubbelzijdig 3D-tape
Voor 3D-techniek, afmeting: ca. 2 m x 
12 mm x 1 mm, per stuk

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

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.

Wit
446228

Mystic blue
608323

Taupe
446354

Zacht zwart
446376

Zand
608312

Lila
446273

Steengrijs
446332

Roze
446262

Licht grijsgroen
446295

Antique pink
608367

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

576398 XS, ø 15 mm  2,65
576354 S, ø 24 mm  4,00

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

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

Motiefponsen

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Pasen in pastel

3-delig

220 g/m²

Nu in set 
voor maar 

21,50

2 m

6 stuks

2-delig

2,20
2,75
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EUH208.35: Bevat BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

614256 DIN A4 formaat, 20 vel  3,95 1qm=
3,17

809246  1,95 1m=
0,97 951297 3,25 2,60 1m=

0,43 951301 3,25 2,60 1m=
0,43

956390  4,95 1qm=
2,36

954920  2,20 1St.=
0,22

954953  2,40 1St.=
0,24

534160  2,50 1St.=
0,25

523032  3,40 1St.=
0,34

523021 4 stuks  3,00 1St.=
0,75

528122 8,15 6,50 1qm=
4,81614267 DIN A3 formaat, 10 vel  3,95 1qm=

3,17

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

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

Decoratieband
3 verschillende kleuren, groentinten, 
afmeting: elk ca. 2 m x 15 mm, 3 stuks

Decoratieband
3 verschillende kleuren, roodtinten, 
afmeting: elk ca. 2 m x 15 mm, 3 stuks

Crêpepapier band set - pastel
32 g/m², 6 kleuren van elk 1 rol in de 
kleuren lila, zalm, wit, zilver glanzend, 
goud glanzend en citroengeel. Het crêpe-
papier is niet watervast en kan afgeven. 
Afmeting: ca. 10 m x 35 mm, 6 stuks

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

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

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

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

Afmeting binnenkant:: ca. ø 110 x 100 mm, 
met gat aan de onderkant van ca. ø 10 mm

Knutselkarton
230 g/m², kleurig gesorteerd, afmeting: 
ca. 150 x 150 mm, 60 vel

2,60 2,60
3,25 3,25

3-delig

10 stuks

2 m

4 stuks

3-delig

elk 10 m

60 vel

6 rollen

A4

A3

6,50 
8,15 

Gunstig geprijsd! 

728267 M, 25 x 30 mm  6,95 728289 M, 25 x 25 mm  6,95 728278 M, 30 x 40 mm  6,95

728382 XXL, ø 76 mm  12,25 521452 XXL, 45 x 68 mm 12,25 9,80 728256 S, 16 x 21 mm  4,00 551844 XL, 10 - 30 mm  10,00

230 g/m²

130 g/m²

elk 2m elk 2m

Tot 220 g/m² papierdikte geschikt!
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951747 2,25 1,80

451395  1,35

530752 2,20 1,75

530763 2,20 1,75

432803 1,65 1,30

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

622963  4,50 1St.=
0,23

622789  6,50

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

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

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

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

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

Paper Art tas “Vlinder”
Met hengsel, naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 200 x 150 x 50 mm, per stuk

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

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

Paper-Art haas - zittend
Om neer te zetten, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 110 x 65 x 190 mm, 
per stuk

Paasgeschenken
Met servettentechniek

2-delig

20-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

1,30

1,75

1,75

1,80

1,65

2,20

2,20

2,25



OPITEC Spinner

 118624

 118613

 118613

 118635

 118635

 118624
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EUH208.31: Bevat 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

118624 Disc, ca. 80 x 80 x 8 mm  4,50
118635 Hurricane, ca. 75 x 75 x 8 mm  4,50
118613 Hexagon, ca. 70 x 70 x 8 mm  4,50

403750 12,35 9,90 619186 14,95 11,95

612391  4,50 1St.=
0,23

449972 27,50 22,00 1St.=
3,67

OPITEC Easy-Line spinner
Heel eenvoudig in een paar stappen, zon-
der 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, per stuk

Marabu acryl decormatt - starterset
In de 6 kleuren van elk 15 ml: middengeel, 
karmijnrood, middenblauw, sapgroen, 
zwart en wit, mat, op waterbasis, 
incl. 1 penseel, 6 stuks

Penselen set
Penselen met soft-touch gedeelte voor 
een betere grip bij het schilderen.
Inhoud: 5 penselen met een synthetische 
kop in Gr. 2, 4, 6, 8 en 10, 5 stuks

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

Liquitex Paint Marker ’Vibrant 
Colors’
Op acryl waterbasis, bevat kwalitatief 
hoogwaardige pigmenten, is lichtecht, 
geurarm en kan toegepast worden op elk 
vetvrij en schoon oppervlak zoals bijvoor-
beeld canvas, steen, papier, metaal. 
Geschikt voor contour- en effecttekenin-
gen voor zowel binnen- als buiten 
gebruik. Na het drogen watervast en 
-bestendig. 
Inhoud: 6 Liquitex Paint Marker in ver-
schillende kleuren, lijndikte 2 - 4 mm, 
set 6 stuks

Om zelf te maken

9,90 11,95
12,35 14,95

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

22,00 
27,50 

Gunstig geprijsd! 

20-delig

6-delig 5-delig 6-delig

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket
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956699  4,95

956633  1,75

949542 1,95 1,55

623051 7,95 6,35 1St.=
1,06623095  14,95 1St.=

0,75

622974  19,95

118222  8,95

622516  4,25 1St.=
0,53

Houten memohouder ’Boom’
Om neer te zetten, met 6 metalen clips, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
120 x 55 x 310 mm, per stuk

Houten memohouder ’Huis’
Om neer te zetten, met metalen clip, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 75 x 25 x 155 mm, per stuk

Houten mini vogelhuisje
Ter decoratie, om op te hangen, naturel, 
zonder decoratie, afmeting: ca. 80 x 60 x 
90 mm, per stuk

STABILO® BOSS® mini pastellove markers
6 mini-tekstmarkers in verschillende trendy pastelkleu-
ren. De stiften liggen goed in de hand, kunnen langere 
tijd zonder dop open liggen en hebben een robuuste 
punt. Het chique design op de stiften is gemaakt door de 
handlettering kunstenares Hannah Rabenstein. Elke kleur 
krijgt daardoor een bijzondere betekenis. Zoals bijv. de 
kleur turkoois = “Ahoy”. Een mooi cadeau idee. 
Lijnbreedte: 2/5 mm, lengte: ca. 65 mm, 6 stuks

STABILO® Point 88® fineliners in etui
20 fineliners in verschillende kleuren, waaronder ook 
neon kleuren. De fineliners hebben een ergonomische 
6-kantvorm. De stiften kunnen langere tijd zonder dop 
open liggen en drogen niet zo snel uit. De met metaal 
beklede punt zorgt voor een langere levensduur. De 
fineliners zijn ideaal voor het werken met sjablonen en 
liniaal. De inkt droogt snel en vervaagd niet. 
Lijnbreedte: 0,4 mm, lengte: ca. 167 mm, 20 stuks

STABILO® creatief set 
Kaarten
Inhoud:20 kaarten en handlettering 
voorbeelden
8 STABILO pennen 68 in de kleuren 
citroengeel, rozerood, roze, licht kobalt-
blauw, licht smaragdgroen, ijsgroen, don-
ker oker en zwart, 1 STABILO SENSOR in 
zwart, 1 STABILO pencil 160 met gum in 
pink, 1 STABILO BOSS ORIGINAL pastel 
glinster lila, 31-delig

LED-theelicht huisjes
3 verschillende vormen, om te vouwen, 
blanco, zonder decoratie, incl. 6 LED-
theelichtjes met flikkerlicht en batterij, 
afmeting: ca. 70 x 55 x 105 mm, 4 x wit, 
2 x crème, 12-delig

Zachte waskrijtstiften
8 waskrijtstiften met draaiende tip in de kleuren rood, 
geel, oranje, lichtblauw, donkerblauw, lichtgroen, pink en 
zwart, afmeting: ca. ø 13 x 130 mm, 8 stuks

1,55
1,95

31-delig

12-delig

6-delig
20-delig

8-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Knutselpakket

Cadeau tip

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

6,35
7,95

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar
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622918  17,95622907  9,95
614441 ca. 45 x 20 x 60 mm 0,85 0,70
614429 ca. 70 x 30 x 100 mm 0,95 0,75

957053  6,95 622619 29,95 23,95 1St.=
2,99

614430 ca. 45 x 20 x 60 mm 0,85 0,70
614418 ca. 70 x 30 x 100 mm 0,95 0,75

957042  7,95

FABER-CASTELL starterset 
handlettering
5 Pitt Artist pennen met penseelpunt, inkt 
in koudgrijs I, koudgrijs IV, warmgrijs III, 
warmgrijs V en zwart 
2 Pitt Artist pen fineliner in zwart, 
dikte S en 1,5
1 Castell 9000 potlood (B)
1 puntenslijper, 9-delig

FABER-CASTELL tekenset classic
1 Goldfaber potlood (2B) met speciale 
verlijming, 
3 Pitt pastelpotloden in medium wit, rossig, 
walnootbruin, 1 Pitt Oil Base kunstenaarsstift 
in medium zwart
1 Papierwisser, 6-delig

Zonder decoratie, bruin, per stuk

Katoenen tas met bloemenprint
100% katoen, enkelzijdig bedrukt, kort 
hengsel, voor het bewerken eerst wassen 
op 30°C, afmeting: ca. 440 x 370 mm, 
naturel/zwart bedrukt, per stuk

POSCA verfstiften PC3ML - 
glitter
met fijne punt
De POSCA glitter-stift kan echt 
alles!
De verfmarkers zijn op waterbasis en voor alle oppervlakken geschikt bijv. papier, karton, 
terracotta, kunststof, metaal, textiel, hout, keramiek, porselein en glas. De verf is opaak, 
dekkend en droogt snel.
Op poreuze oppervlakken houdt de verf zeer goed, kan van glas afgeveegd worden en 
dringt niet door papier.
De verf kan onderling gemengd worden, te gebruiken als aquarel en is afdekbaar 
(na het drogen).
Ideaal voor professionals en hobbyisten, voor perfecte lijnen en kleur. Om mee te 
schilderen, kleuren, tekenen, schrijven en markeren.
8 kleuren in donkergroen, violet, donkerblauw, lichtblauw, oranje, rood, roze en geel, 
punt 0,9 - 1,3 mm, 8 stuks

Kunststof ‘Ei’
Zonder decoratie, wit, per stuk

Gymtas met bloemenprint
100% katoen, enkelzijdig bedrukt, met 
koord, voor het bewerken eerst wassen 
op 30°C, afmeting: ca. 440 x 370 mm, 
naturel/zwart bedrukt, per stuk

9-delig6-delig

8-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Textiel bewerken

vanaf 0,70
0,85

Handlettering en 
tekensets

23,95
29,95

622893  8,50

FABER-CASTELL tekenset - grafiet
6 Goldfaber potloden (2H, HB, B, 2B, 4B, 
6B), breukvaste kern door speciale verlij-
ming, incl. puntenslijper en stof-vrije gum.
Kleur: grafiet, 8-delig

8-delig
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950844 5,25 4,20

526544 2,85 2,30

622826  6,50

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

950833 4,25 3,40

526304 3,05 2,45
487198 4,90 3,90

622859  6,50

622815  6,50

Houten hangers ’Vlinder’
Met vlindermotief-uitsparing, 3 verschil-
lende groottes, afmeting: 4x ca. 60 x 8 x 
40 mm, 3x ca. 95 x 8 x 75 mm en 2x ca. 
145 x 8 x 100 mm, zalmkleur, 9 stuks

2| Decoratief houten vogelhuisje
Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 100 x 85 x 120 mm, opening: 
ca. ø 25 mm, per stuk

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

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

Houten bloemen
3 verschillende groottes, afmeting: 4x 
ca. ø 50 x 6 mm, 3x ca. ø 90 x 6 mm en 2x 
ca. ø 130 x 6 mm, met motiefuitsparing, 
gaten: ca. 5/9/12 mm, mintgroen, 9 stuks

3| Decoratief houten vogelhuisje
Om neer te zetten, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 120 x 70 x 155 mm, 
opening: ca. ø 27 mm, per stuk

1| Decoratief houten vogelhuisje
Om op te hangen, naturel, zonder decora-
tie, met hekje, afmeting: ca. 130 x 125 x 
175 mm, hartjes gat: ca. ø 40 mm, 
per stuk

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

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

4,20 3,40
5,25 4,25

9-delig 9-delig

7,95 
9,95 

Gunstig 
geprijsd! Bloempotjes kunt u 

terugvinden op pagina 9.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

in de lente
Voorjaars huisjes
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H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of 
een gebarsten huid veroorzaken. EUH208.15: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

2-delig

Gunstig 
geprijsd! 

PintyPlus® IMPRIMACIÓN PRIMER - 
grondverf
De grondverf wordt eerst gebruikt op het 
oppervlak voordat de PintyPlus® CHALK 
FINISH sprayverf er op gespoten wordt. 
Het verzegeld de ondergrond, bedekt klei-
ne poriën en dient als roestbescherming 
op metaal. 400 ml, wit, per stuk
waarschuwing gevaar H222 H229 H315

Hangende bloempot van katoen
Met lang koord en folie van binnen, zonder 
decoratie, afmeting: ca. ø 140 x 150 mm, 
per stuk

Hangpot van katoen
Met houten stokje en van binnen bekleed 
met folie, zonder decoratie, afmeting: ca. 
ø 130 x 120 mm, per stuk

Bespannen raam met jute stof
Het met jute bespannen raam (geniet op 
de achterkant) zijn in het midden wit 
voorgegrond. De niet beschilderde jute 
stof aan de rand lijkt een natuurlijke lijst. 
Het oppervlak heeft een medium fijne 
structuur. 
Lijstbreedte: ca. 20 mm, 
lijstdikte ca. 15 mm, per stuk

PintyPlus® BARNIZ VARNISH - 
blanke lak
Blanke lak, geurloos en op waterbasis. 
Voor het verzegelen van oppervlakken 
die met de PintyPlus® CHALK verfspray 
bespoten zijn. 400 ml, mat transparant, 
per stuk
gevaar H222 H229

PintyPlus® CERA WAX - satijnwas
Spray op wasbasis voor het verzegelen 
van oppervlakken die met PintyPlus® 
CHALK verfspray bespoten zijn. 400 ml, 
transparant, per stuk
gevaar H222 H229 H336 EUH066

617911 13,95 11,15 1L=
27,88

956965 Roze  4,95
956976 Crème  4,95

956998 Crème  4,95
956987 Jade  4,95

956747 ca. 300 x 300 mm  6,50
956758 ca. 250 x 350 mm  6,50

617896 13,95 11,15 1L=
27,88 617900 12,95 10,35 1L=

25,88

Chalky Spray

elk 9,95 7,95 1L=
19,88

PINTYPlus® CHALK FINISH verfspray
De krijtverf spray op waterbasis, is ideaal 
voor decoratie doeleinden. Met een ultra 
matte en fluweelachtig uiterlijk, geeft 
deze krijtverf vele oppervlakken een lichte 
vintage-look. Het beste geschikt voor 
gebruik op hout, kunststof, canvas, 
metaal, karton en glas. Voor een glad, 
gelijkmatig oppervlak, meerdere dunne 
lagen aanbrengen. 
De krijtverf kan binnen 15 minuten 
met water verwijderd worden. 400 ml 
(genoeg voor een oppervlak van 2 m²), 
per stuk
waarschuwing gevaar H222 H229 H319

Crème
609824

Roze
609846

Rood
609868

Steengrijs
609905

Blauw
609880

Geel
609835

Pink
609857

Licht Turkoois
609879

Asgrijs
609916

Mintgroen
609891

Zwart
609938

Wit
609949

617966 13,95 11,15

Pistool opzetstuk voor spuitbussen
Geschikt voor de meest voorkomende 
spuitbussen met standaard spraydop. Het 
opzetstuk maakt een juiste dosering 
mogelijk van de sproeinevel en voorkomt 
vieze vingers. Afmeting: ca. 160 x 35 x 
140 mm, per stuk

11,15
13,95

956655  1,45

Houten hangers ’Vlinder’
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 150 x 100 mm, ca. 120 x 80 mm, 
ca. 2,5 mm, 2 stuks

Servetten met haas motief kunt 
u terugvinden op pagina 10.
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957433  3,95

956954  4,25

810696  1,75 1m=
0,88

426671  2,60 1m=
1,30

435384 9,90 7,90 100g=
11,29511308 1,60 1,30951046  2,50 1St.=

0,21

957444  1,95

957455  2,75

598693  2,65 1St.=
1,32

511826 ca. ø 200 x 30 mm  1,70

507076 ca. ø 200 x 50 mm  2,05
511837 ca. ø 300 x 40 mm  2,10

507087 ca. ø 250 x 50 mm  2,45
507098 ca. ø 300 x 50 mm  2,85

Houten hanger ’Huis met hart’
Met belletjes, kralen en bloemen, 
afmeting: ca. 150 x 20 x 500 mm, 
wit/mintgroen, per stuk

Metalen hangers ’Vogels’
Afmeting: ca. 65 x 8 x 65 mm, mint-
groen/lichtgroen/lichtblauw, 3 stuks

Band met driehoeken
Met vormstabiele zijkant, afmeting: ca. 
2 m x 15 mm, lichtblauw/wit, per stuk

Deco band Jute
Afmeting: ca. 70 mm breed en 2 m lang, 
naturel, per stuk

Decoratieve veren
Verschillende groottes, lichtgrijs, ca. 70 gram

Oase / Steekschuim(droog)
Voor droogbloemen en zijdebloemen, 
afmeting: ca. 23 x 11 x 8 cm, per stuk

Houten strooidelen ’Bloem’
Afmeting: ca. ø 30 x 5 mm, gat in het 
midden: ca. 5 mm, roze/grijs/wit/groen, 
12 stuks

Houten steker ’Haas’
Om ergens in te steken, afmeting: 
ca. 105 x 285 mm, ca. 5 mm dik, 
naturel, per stuk

Houten steker ’Haas - meisje’
Om ergens in te steken, afmeting: ca. 95 x 
400 mm, ca. 5 mm dik, mintgroen/wit/
naturel, per stuk

Terracotta bloempotjes
Afmeting binnenkant: ca. 120 x 140 mm, 
met gat aan de onderkant van ca. ø 10 mm, 
2 stuks

Strokrans
Gewikkeld, naturel, zonder decoratie, 
per stuk

1,30
1,60

3-delig

2 m

2 m

2 stuks

12 stuks

70 g

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

De lente begint

7,90 
9,90 

Gunstig geprijsd! 

De stiften voor het kleuren van het 
jute kunt u terugvinden op pagina 8.
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957396  2,75

604053  1,45

951149 2,20 1,75 1St.=
0,10

957411  4,95

811854  2,95 1St.=
0,74

957400  2,75

441263 3,30 2,65 1St.=
0,44

951161 2,20 1,75 1St.=
0,15

505340 2,05 1,65 100g=
3,30

811865  2,95 1St.=
0,74

Houten decoratie 
’Bloemen en vogels’
Om neer te zetten, afmeting: ca. 130 x 
40 x 200 mm, wit/mint/groen, per stuk

Houten theelichthouder
Massief beuken, naturel, zonder decoratie, 
rond,
Afmeting: ca. ø 79 mm x 34 mm, boring: 
ca. 41 mm, per stuk

Houten strooidelen ’Vogel’
Met plakpunt, afmeting: ca. 30 x 3 x 20 mm, 
naturel, 18 stuks

Houten decoratie ’Vlinder met 
vogeltje’
Om neer te zetten, met motiefuitsparing, 
afmeting: ca. 210 x 25 x 170 mm, wit/
mintgroen, per stuk

Plastic eieren met opening
Opening boven: ca. 35 mm, afmeting: 
ca. 45 x 55 mm, gat aan de onderkant: 
ca. 4 mm, 4 stuks

Houten decoratie ’Tulpen en haasjes’
Om neer te zetten, afmeting: ca. 130 x 40 x 
200 mm, wit/mint/groen, per stuk

Ei kaarsen
Afmeting: ca. 60 x 45 mm, wit onderge-
dompeld, 6 stuks

Houten strooidelen ’Bloem’
Met plakpunt, afmeting: ca. ø 35 x 3 mm, 
naturel, 12 stuks

IJslandmos
Salie, ca. 50 g

Plastic eieren met opening
Opening boven: ca. 35 mm, afmeting: 
ca. 45 x 55 mm, gat aan de onderkant: 
ca. 4 mm, 4 stuks

1,75 1,75

2,65

1,65

2,20 2,20

3,30

2,05

18 stuks 12 stuks

4 stuks 4 stuks

6 stuks

50 g

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Wasplaten en kaarsenstiften om mee te 
versieren kunt u terugvinden op pagina 49.
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957363  2,95 593110 13,50 10,80 957628  4,95
951002 ca. ø 150 x 25 mm 4,50 3,60
951013 ca. ø 200 x 25 mm 5,50 4,40

Houten kip
Om neer te zetten, afmeting: ca. 85 x 20 x 
125 mm, wit/oudroze/naturel, per stuk

Houten zeshoek-kubus set
Om neer te zetten, zeshoek, naturel, zon-
der decoratie, afmetingen: ca. 290 x 100 x 
250 en ca. 240 x 100 x 210 mm, ca. 7 mm 
dik, set 2 stuks

Houten hazenpaar
Om neer te zetten, afmeting: meisje ca. 
70 x 40 x 185 mm, jongen ca. 70 x 40 x 
185 mm, naturel/wit/grijsblauw, 2 stuks

Houten ’Bloem’
Met uitsparingen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 150 x 25 mm, gat in het 
midden: ca. 25 mm, per stuk

957075  2,75 957248  2,95 957374  2,95 956828  6,50

Houten hangers ’Haas & Vogel’
Afmeting: elk ca. ø 100 mm, ca. 3 mm dik, 
wit/roze/zwart, 2 stuks

Houten hangers ’Happy Easter’
Enkelzijdig gekleurd, afmeting: ca. 90 - 
120 mm, ca. 2,5 mm dik, 4 stuks

Houten hanger ’Huis met vogeltje’
Met kralen en bloemen, afmeting: ca. 
82 x 35 x 405 mm, wit/naturel/oudroze, 
per stuk

Decoratief ei van rotan
Om op te hangen, zonder decoratie, met 
opening ca. 60 x 90 mm, afmeting: ca. 
120 x 200 mm, grijs-wash, per stuk

950947 3,25 2,60 951242 7,50 6,00
810685 Lichtroze/wit  1,75 1m=

0,88

810674 Zilver/wit  1,75 1m=
0,88 617003 11,95 9,55 1m=

0,19

Hanger met ’Haas’ onder glazen 
stolp
Met decoratie, afmeting: ca. ø 60 x 85 mm, 
per stuk

Houten ’Hazen’
Om neer te zetten, afmeting: ca. 80 x 50 x 
300 mm, ca. 80 x 50 x 400 mm, groen ver-
loop/naturel en wit verloop/naturel, 2 stuks

Band met driehoeken
Met vormstabiele zijkant, 
afmeting: ca. 2 m x 15 mm, per stuk

Decoratief koorden set
10 koorden in de kleuren mint, roze, grijs, 
creme, naturel, lichtgroen, zwart, rood, 
turkoois en bruin, afmeting: ca. 
5 m x 2 mm, 10 stuks

951172 8,50 6,80 951183 9,50 7,60 531116 3,25 2,60 530660 2,50 2,00

Houten hangers ’Voorjaar’
Afmeting bloem: ca. ø 80 x 5 mm, 
vlinder: ca. 80 x 5 x 60 mm, wit/grijs, 
12 stuks

Houten hangers ’Voorjaar’
Met kraal, afmeting hart: ca. 70 x 5 x 
75 mm, vogel: ca. 90 x 5 x 60 mm, wit/
naturel, 12 stuks

Houten hanger ’Haas’
Met wiebelpoten, 
afmeting: ca. 155 x 45 x 45 mm, per stuk

Houten windgong ’Bloem’
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 165 x 15 x 80 mm, per stuk

9,556,00

10,80

6,80 7,60 2,60 2,00

2,60
11,957,50

13,50

8,50 9,50 3,25 2,50

3,25

10 stuks2-delig elk 2 m

4-delig

2-delig

2-delig

2-delig

12 stuks 12 stuks
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Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC

Paas decoraties
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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.

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

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

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

POSCA PC-5M - verfstiften pastel 
met medium brede punt
De POSCA verfstiften met medium brede punt kunnen echt alles!
De verfstiften zijn op waterbasis en geschikt voor alle oppervlakken zoals papier, karton, 
terracotta, kunststof, metaal, textiel, hout, keramiek, porselein en glas. De verf is opaak, 
dekkend en droogt snel.
Op poreuze oppervlakken houdt de verf zeer goed, kan van glas afgeveegd worden en 
dringt niet door papier.
8 kleuren in grijs, lichtgroen, hemelsblauw, lila, lichtroze, zalmkleur, strogeel en beige, 
tip 1,8 - 2,5 mm, de tip is omkeer- en vervangbaar, 8 stuks
615908  31,95 1St.=

3,99

612885  4,25 1St.=
1,42

594884  2,50 100g=
25,00494933 4,25 3,40

Sjablonen set - krachtbron
3 verschillende laser-sjablonen, ideaal 
voor gebruik met de zen-pen set.
Afmeting: ca. ø 90 mm, 3 stuks

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

Creall® boetseerspatel set
Boetseerspatelset van kunststof. Afmeting: ca. 14 cm 
lang, 14-delig

Aluminiumdraad
Afmeting: ca. ø 2 mm x 3 m, zwart, per stuk
203947  1,85 1m=

0,62

3,40
4,25

14-delig

3-delig

10 g

8-delig

3 m

Setprijs
31,95

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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

Geschikt voor kunstenaars vanaf 14 jaar.
Geen speelgoed!
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De motiefpons vlinder (N° 509777, 535305, 
500041, 541157) kunt u terugvinden op 
pagina 8.

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 50.

100 g

elk 5 m

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

De handleiding voor de FIMO®-vlinders 
kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/fimo-vlinders

FIMO® effect boetseerklei
Het laat zich makkelijk kneden en is 
daarom snel klaar voor modellering. 
Het totale model wordt vervolgens 
gehard in een oven bij 110 °C 
Normaal blok 55 x 55 x 15 mm, 57 g

Vanilla
408495

Perzik
408521

Aqua
408510

Pearl rozegoud
609031

Pearl lichtzilver
609075

Roze
408509

Mint
408532

Limoen
609020

592804  2,75 1qm=
7,86

316468 Neon bont  1,45 1St.=
0,01

316505 Blauw/wit  1,45 1St.=
0,01

316480 Rozetinten  1,45 1St.=
0,01

316479 Turkooistinten  1,45 1St.=
0,01597620  3,25 1qm=

9,29

486673  4,65 1kg=
46,50 Per blok  2,30 1kg=

40,35

Transparant papier - Kant
Extra dik, 115 g/m², afmeting: ca. 50 x 
70 cm, wit/transparant, per rol

Transparant papier ’Paisley’
Extra dik, 115 g/m², afmeting: ca. 50 x 
70 cm, wit/transparant, per rol

Katsuki - kralenschijven mix
Afmeting: ca. ø 6 mm, ca. 1 mm dik, 
rijggat: ca. 2 mm, ca. 100 stuks

FIMO-kneedhulp
Door het vermengen van FIMO Mix Quick 
met FIMO modelleermassa wordt de 
modelleermassa zachter, het vergemakke-
lijkt en verkort het kneedproces. Hard 
geworden FIMO wordt er weer soepeler 
door. 100 g, per stuk

317659 Geel  1,25 1m=
0,25

316594 Roze  1,25 1m=
0,25

317028 IJsblauw  1,25 1m=
0,25

316583 Neon groen  1,25 1m=
0,25

Elastiek
Afmeting: ca. ø 1 mm x 5 m, per stuk

Modelleren in de lente

807196  8,95

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

elk ca. 100 stuks

elk 57 g
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810803  3,95 810766  3,95810799  3,95 810825  3,95

810836  3,95

810744  3,95

810777  3,95

810814  3,95

810755  3,95

810788  3,95

Vogeltje
Afmeting: ca. ø 30 mm, 2 stuks

Kersenbloesem
Afmeting: ca. 55 x 40 mm, per stuk

Sneeuwklokje
Afmeting: ca. ø 30 mm, 2 stuks

Haas & Wortel
Afmeting: ca. 35 x 25 mm, 2 stuks

Lieveheersbeestje & de tekst: 
Himmelblau
Afmeting: ca. 25 x 25 mm, 2 stuks

Bunt ist meine Lieblingsfarbe
Afmeting: ca. ø 45 mm, per stuk

Met Duitse teksten - Pasen
Afmetingen: ca. 30 x 15 mm, 40 x 15 mm 
en 50 x 15 mm, 3 stuks

Met de tekst: Hello Spring/Happy 
Easter
Afmeting: ca. ø 30 mm, 2 stuks

Sunshine
Afmeting: ca. ø 45 mm, per stuk

Met Duitse tekst - Voorjaar
Afmeting: ca. 60 x 15 mm, 2 stuks

Knutselset - kleurrijke Raysin hangers
De witte gipsmassa is luchthardend, geurloos en levensmiddelen neutraal. Daardoor is 
het poeder bij uitstek geschikt voor gebruik in gietvormen. De gietmassa geeft een mooi, 
fluwelig uiterlijk en is absoluut vrij van schadelijke stoffen en daarom ook uitermate 
geschikt voor kinderen om mee te werken. Afhankelijk van de toevoeging van de pigmen-
ten ontstaan pastel tot fel gekleurde nuances en effecten. Met de labels kunnen motieven 
in de massa gedrukt worden. Het materiaal is genoeg voor het maken van 6 hangers.
Inhoud:
175g Raysin wit gietpoeder, 2 gietvormen van kunststof, motief: cirkel ca. ø 55 mm, vogel 
ca. 85 x 50 mm, ca. 30 mm hoog, 2 labels, motief: vlinder ca. 25 x 25 mm, With Love ca. 
30 x 5 mm, 20 ml kleurpigment fuchsia, incl. instructies, 6-delig
811898  14,95

2-delig 2-delig

2-delig

3-delig

2-delig

6-delig

2-delig

2-delig

Zeeplabel mallen

Vormstabiele inlegplaten van hoogwaardig 
rubber. Geschikt om gietmassa, beton of zeep 

in te gieten.
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10 stuks

elk 20 ml

400 g

1000 g

4000 g

810917  7,95 810928  7,95 810939  7,95

480585 2,10 1,70 1St.=
0,17 495168 2,15 1,65 1St.=

0,03

810892 1000 g  5,95
810881 400 g  3,75

810906 4000 g  22,50

Gietvorm ’Kip, Haas en Ei’
1 vorm, 3 motieven, groottes: ca. 81 x 59 mm (haan), 
74 x 76 mm (haas) en 53 x 72 mm (ei), ca. 30 mm hoog, 
benodigd materiaal: ca. 330 g Raysin, per stuk

Gietvorm ’Vogel, Vlinder en Bloem’
1 vorm, 3 motieven, groottes: ca. 84 x 47 mm, 80 x 54 mm 
en ø 69 mm, ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 300 g Raysin 200, per stuk

Gietvorm ’Rechthoek, Ovaal en Cirkel’
1 vorm, 3 motieven, groottes: ca. ø 59 mm, 42 x 110 mm 
en 82 x 50 mm, ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 370 g Raysin 200, per stuk

Ophang plaatjes
Kunststof, worden in stollend gietmateri-
aal gelegd, afmeting: ca. ø 20 x 5 mm, 
set 10 stuks

Lussen - krammen
Afmeting: ca. 21 mm, oogje ca. ø 4 mm, 
pak 50 stuks

Kleurpigment
Poeder kleurpigment voor het kleuren 
van alle verf op basis van water, oplos-
middel en olie, lak, lijm gietmassa (Raysin 
200), creatief beton, structuurpasta en 
meer. Afhankelijk van de toevoeging van 
de pigmenten ontstaan pastel tot fel 
gekleurde nuances en effecten. 
20 ml, per stuk

Raysin 200 - gietpoeder
De witte gipsmassa is luchthardend, geurloos en levensmiddelen neutraal. Daardoor is 
het poeder bij uitstek geschikt voor het gieten van reliëfvormen van kunststof, latex, sili-
conen en rubber. De gietmassa geeft een mooi, fluwelig uiterlijk en is absoluut vrij van 
schadelijke stoffen en daarom ook uitermate geschikt voor kinderen om mee te werken. 
De verwerkingstijd is ongeveer 10 minuten en het uitharden duurt ongeveer 
20 - 30 minuten. De gietmassa vormt een glad oppervlak. Per stuk

811902 Goudgeel  3,95
811913 Mandarijn  3,95
811924 Fuchsia  3,95
811935 Lavendel  3,95
811946 Ultramarijn  3,95
811957 Lagune blauw  3,95
811968 Lindegroen  3,95
811979 Dennengroen  3,95

1,651,70
2,152,10

50 stuks

De handleiding voor de Raysin-modellen kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/raysin-voorjaar

Raysin - gietpoeder

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

723441  6,85 1St.=
0,68

543713 ca. ø 75 x 15 mm  0,80

810984  3,75

811005  3,75

810995  4,25

617449 7,50 6,00

811016  4,25

617472 7,50 6,00

531510  1,90

615997  3,50

543757 ca. ø 200 x 50 mm  2,85
543724 ca. ø 100 x 20 mm  1,30

543780 ca. ø 300 x 40 mm  4,10

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

Houten schijven
Vrijblijvend gesorteerd, afmetingen 
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

Wilgenkrans
Bruin, zonder decoratie, per stuk

Gietvorm ’Cirkel’
1 vorm, grootte: ca. ø 55 mm, ca. 35 mm 
hoog, benodigd materiaal: ca. 90 g 
Raysin 200, per stuk

1 vorm, grootte: ca. ø 75 mm, ca. 35 mm 
hoog, benodigd materiaal: ca. 170 g 
Raysin 200, per stuk

1 vorm, grootte: ca. ø 105 mm, ca. 35 mm 
hoog, benodigd materiaal: ca. 320 g 
Raysin, per stuk

1 vorm, grootte: ca. 85 x 85 mm, ca. 35 mm 
hoog, benodigd materiaal: ca. 280 g Raysin 
200, per stuk

1 vorm, grootte: ca. 105 x 105 mm, 
ca. 35 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 390 g Raysin, per stuk

Gietvorm ’Vierkant’
1 vorm, grootte: ca. 55 x 55 mm, ca. 35 mm 
hoog, benodigd materiaal: ca. 140 g Raysin 
200, per stuk

Jutezak
Onbedrukt, reeds genaaid, met band-
je, naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 250 x 350 mm, per stuk

Jutezak
Onbedrukt, al genaaid, met bandje, 
zonder decoratie, afmeting: ca. 500 x 
370 mm, per stuk

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

10 stuks

10 stuks

2 kg

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
De handleiding voor het lente bloemstuk kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/raysin-bloemstuk

Vormen met stofversteviger

Chalky spray en stofversteviger 
kunt u terugvinden in de hoofd-
catalogus op pagina 413 en 694.
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H302: Schadelijk bij inslikken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H411: Giftig voor in het 
water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208.22: Bevat 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.23: Bevat 

2-HYDROXYBENZOESÄURE-HEXYLESTER; ACETIC ACID, ANHYDRIDE, REACTION PRODUCTS WITH 1,5,10-TRIMETHYL-1,5,9-CYCLODODECATRIENE; ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; 1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,3-CYCLOHEXADIEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ON. Kan een aller-
gische reactie veroorzaken. EUH208.3: Bevat (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; BETA-PINEN; EUCALYPTOL; ALPHA-PINEN; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. 
Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.40: Bevat CYCLOPENTADECANOLID; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD; 2-METHYL-3-(4-ISOPROPYLPHENYL)-PROPANAL; 3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL. Kan een allergische 

reactie veroorzaken. EUH208.42: Bevat EUCALYPTOL; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; CUMARIN. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.50: Bevat PIPERONAL; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)-
ETHANON; CYCLOPENTADECANOLID. Kan een allergische reactie veroorzaken.

481189 Citroen  3,10 100ml=
31,00

497171 Rozen  3,10 100ml=
31,00

437962 Perzikbloesem  3,10 100ml=
31,00

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

481204 Kersenbloesem  3,10 100ml=
31,00

481178 Lavendel  3,10 100ml=
31,00 486570 19,00 15,20

Zeepgeurolie
Van zuiver plantaardige grondstoffen, 
10 ml
gevaar H315 H317 H319 H410 EUH208.3

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

Oceaan blauw
466118

Chocolade bruin
466141

Aubergine
466093

Olijfgroen
466129

Abrikoos
466082

Steengrijs
466163

Lavendel
466107

Ivoor
466152

Mokka
466130

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

26,50

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

1000 g, per stuk

Siliconen vorm ’Bloemen’
1 vorm ca. 105 x 190 mm, 8 motieven, groottes 
ca. ø 35 mm, ca. 20 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 160 g gietzeep, blauw, per stuk

Glas met kruk
Glashelder, zonder decoratie, geschikt voor levensmid-
delen, afmeting: ca. ø 45 x 200 mm, inhoud ca. 270 ml, 
per stuk

Glas met kurk
Glashelder, zonder decoratie, geschikt voor levensmid-
delen, afmeting: ca. ø 45 x 130 mm, inhoud ca. 150 ml, 
per stuk

Frans badzout
Is een wit, natuurlijk, grofkorrelig zout. Hoogwaardig en 
dermatologisch getest. Het kan vermengd worden met 
zeepgeurolie, zeepverf, kruiden, bloemen etc., 700 g.

498971 Transparant  5,10 1kg=
17,00

498982 Transparant 15,25 12,20 1kg=
12,20

498960 Wit 5,10 4,10 1kg=
13,67

498993 Wit  15,25 1kg=
15,25623132  7,50616144  4,95

616133  3,50

478368 8,05 6,45 1kg=
9,21

6,45
8,05

700 g

270 ml

elk 10 mlelk 10 ml

300 g

1000 g
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Paas-Wellness

De handleiding voor de bad accessoires kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/paas-wellness150 ml

15,20
19,00
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957064  6,50

576952  10,95 1m=
0,03 517897 7,50 6,00 1m=

0,03

575266 4,95 3,95 1St.=
0,49

955084 6,50 5,20 1St.=
0,52

521201
Nr. 20 / 45 mm, oogje: 

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

521037
Nr. 18 / 50 mm, oogje: 

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

521048
Nr. 16 / 55 mm, oogje: 

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

Metalen hanger ’Haas’
Met gaas, zonder decoratie, afmeting: ca. 
190 x 340 mm, ca. 4 mm dik, grijs-wash, 
per stuk

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

Rico Design® borduurgaren set 
’Fashion’
100% katoen, 20 verschillende kleuren en 
van elk 2 strengen in zwart en wit, 
24 strengen van elk 8 m, 24 stuks

Borduurfiguren
Uil, pinguin, haas en beer
Om te borduren, 4 motieven, zonder decoratie, afmeting: ca. 120 - 160 mm hoog, 
set 8 stuks

Borduurkarton ’Vlaggen’
400 g/m² karton, afmeting: ca. 165 x 
205 mm, wit, 10 stuks

Borduurnaalden stomp
Set 25 stuks

6,00

3,95

5,20

7,50

4,95

6,50

24-delig

8-delig

10 stuks

elk 25 stuks

52 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Borduur eens 
wat anders!
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957282  1,95

957293  3,25

310451  32,99 1St.=
0,66elk  1,75 1m=

0,88

504582  3,90

806455  3,90 1qm=
123,81

528733  7,00 1kg=
70,00

528722  14,45 1kg=
57,80 570428 12,20 9,75 100g=

9,75

549959 11,35 9,10

517783  6,15 1St.=
0,88

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

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

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

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

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

Sprookjeswol set
Kamband, scheerwol, ideaal voor nat- en 
naaldvilten (droogvilten), kleurrijk gesor-
teerd, totaal 100 g, 12 stuks

Sprookjeswol set
Kamband, scheerwol, ideaal voor nat- en 
naaldvilten (droogvilten), kleurrijk gesor-
teerd, totaal 250 g, 12 stuks

Sprookjeswol pasteltinten
Scheerwol, 5 x 20 g in de kleuren licht-
blauw, lichtgroen, roze, oranje en natuur-
wit. Geschikt voor het nat- en droogvilten, 
set 5 stuks

Viltnaalden apparaat
Kunststof houder met 7 verwisselbare 
naalden (geschikt voor viltnaalden in 
S/M/L) om eenvoudig en sneller te vilten. 
Ook geschikt voor kinderen vanwege een 
beveiligingsring. Het apparaat is geschikt 
voor vilten op grote oppervlakken en fili-
grane afwerking met een naald. 
Afmeting: ca. ø 20 x 90 mm, per stuk

Niet afgebeeld
Viltnaalden
Passend voor viltnaaldhouder (art.nr. 
549959), afmeting: ca. 78 mm, set 7 stuks

Pink/wit
810630

Lila/wit
810663

Geel/wit
810629

Lichtgroen/wit
810652

Lichtblauw/wit
810641

9,759,10
12,2011,35

5-delig

elk 12 stuks

50 stukselk 2 m

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Nu in set 
voor maar

32,99
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956840 Groen  4,25

956839 Roze  4,25

956851 Grijs  4,25

728005 6,00 4,80727995 6,00 4,80
300074 31 g  2,85 100g=

9,19

300085 125 g  5,85 100g=
4,68595455 Wit  3,95 1St.=

0,26

615241 8,50 6,80 1qm=
6,75

523476 ca. ø 210 mm  3,35 1St.=
0,84

Ringen van takjes
Gekleurd, verschillende groottes, afme-
ting: van elk 4 ca. ø 60 mm, van elk 3 ca. 
ø 80 mm, van elk 2 ca. ø 100 mm, 9 stuks

OPITEC silhouet- en reliëfpons
Vlinder
Motiefgrootte: ca. 31 x 21 mm, per stuk
Tot 220 g/m² papierdikte geschikt.

OPITEC silhouet- en reliëfpons
Bloem
Motiefgrootte: ca. ø 25 mm, per stuk
Tot 220 g/m² papierdikte geschikt

UHU alleslijm extra
De unieke, gel-achtige kunstharslijm voor 
snelle en heldere verlijmingen. Per stuk
gevaar H225

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

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

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

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

Vlechtpatroon Mand
Benodigd materiaal ca. 1 bundel raffia per mand,
4 stuks

537570 14,90 11,90 1m=
0,04555778 15,95 12,75 1m=

0,05523487 ca. ø 230 mm  2,70 1St.=
0,68

4,80 4,80

11,90

6,80

12,75

6,00 6,00

14,90

8,50

15,95

10 stuks

13 vel50 vel

8-deligelk 4 stuks

elk 15 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

130 g/m²

Paasmandje
9-delig

428813  4,90 1qm=
1,12

Gekleurd papier
130 g/m², zuurvrij, kleurig gesorteerd, 
afmetingen: 25 x 35 cm, 50 vel

elk 30 melk 30 m

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

250 g/m²
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H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

3-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

950903 12,50 10,00

956909  6,25

521784 3,5 mm  2,95

521751 2,0 mm  2,95
521762 2,5 mm  2,95

958646 elk  3,95 100g=
7,90

512886  7,00 1kg=
7,00440956  1,85 1m=

0,31

Wanddecoratie - houten plank 
met glaasjes
Om op te hangen, met houder voor 
theelichtjes, grijs gewit, afmeting: 
ca. 300 x 95 x 160 mm, per stuk

Houten plantentafel
Om neer te zetten, 3-poots, afmeting: 
ca. ø 200 x 150 mm, bruin, per stuk

Haaknaald
Materiaal: aluminium met soft-grip, 
afmeting: ca. 140 mm lang, per stuk

Creative Nature - hennep draad
100% hennep, handwas, lengte ca. 100 m, 
naalddikte: 3,5 haak-/breinaald, 50 g, 
per stuk

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

Veloursband set
Elk ca. 3 mm breed en 2 m lang, 
naturel/bruin mix, 3 stuks

Lichtbruin
958657

Mosterd
958679

Zwart
958691

Crème
958646

Roze
958668

Blauwgrijs
958680

10,00
12,50

Woondecoraties in natuurtinten

Handleidingen kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/ideeen-van-hennepgaren

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Verstikkingsgevaar door kleine balletjes
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957422  3,75

957352  3,95

530659 2,20 1,75530648 2,20 1,75951150 2,20 1,75 1St.=
0,10

956921  2,95 1m=
1,48

726151  1,65

726162  2,20

726173  2,75

Houten decoratie ’Ei met vogeltje’
Om neer te zetten, met motiefuitsparing, 
afmeting: ca. 130 x 25 x 150 mm, wit/
naturel, per stuk

Houten bloemenfee
Om neer te zetten, met motiefuitsparing, 
afmeting: ca. 140 x 25 x 230 mm, wit/
naturel, per stuk

Houten windgong ’Vogel’
Met uitgestanst motief, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 150 x 5 x 90 mm, 
per stuk

Houten windgong ’Bloem’
Met uitgestanst motief, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 170 x 5 x 75 mm, 
per stuk

Houten strooidelen ’Vlinder’
Met plakpunt, afmeting: ca. 25 x 3 x 
25 mm, naturel, 18 stuks

Band - Bloemen
Op houten spoel, afmeting: ca. 2 m x 
33 mm, wit, per stuk

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

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

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

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

1,75

1,75

1,75
2,20

2,20

2,20

18 stuks

2 m

956817  6,50

Decoratief ei van takjes
Om te hangen, zonder decoratie, met 
opening ca. 90 x 110 mm, afmeting: 
ca. 160 x 250 mm, grijs-wash, per stuk



380 mm

390 mm
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

956884  14,95

950899 10,00 8,00

432892 ø 15 mm x 160 mm  2,35 1St.=
0,78

547522 ca. 60 x 50 mm  0,35

elk 4,50 3,60 100g=
7,20

451308 ø 20 mm x 200 mm  2,45 1St.=
0,82

547533 ca. 80 x 70 mm  0,50
451319 ø 12 mm x 75 mm  2,35 1St.=

0,47 547544 ca. 100 x 90 mm  0,70

956873  7,50

Metalen kooi met houten dienblad
Zonder decoratie, afmeting: ca. ø 250 x 
390 mm, wit/grijs, 2-delig

Mand van draad
Om neer te zetten, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 250 x 150 mm, per stuk

Reageerbuisjes
Glashelder, geschikt voor levensmiddelen, 3 stuks

Glashelder, gechikt voor levensmiddelen, afmeting: ca. ø 12 mm x 75 mm, set 5 stuks

Tempex ei
Per stuk

Rico Design® papiergaren
Het papiergaren is ideaal om mee te brei-
en en haken. Om bijv. woondecoraties te 
maken zoals bloempot-overtrekken of 
een mooie tas. 
Knotje 50 g, lengte ca. 55 m, haak- of 
breinaald dikte 4,5. Per stuk

Houten haas silhouet
Met draadmandje in wit, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 105 x 60 x 380 mm, grijsbruin, 
per stuk

Mint
591886

Geel
591864

Poeder
591853

Kleurrijke tinten
591923

Zilvergrijs
591901

Lichtgroen
591897

Lila
591875

Pasteltinten
591912

Houten natuur-decoratie mix
Vrijblijvend gesorteerd, strooidelen en hangers, afmeting box: ca. 280 x 280 x 50 mm, 
blauw/naturel, per set
953381 13,95 11,15

11,15 
13,95 Gunstig geprijsd! 

8,00
10,00

2-delig

elk 3 stuks

5 stuks

elk 55 m

elk 3,60
4,50

Meer tempex eieren kunt u terugvinden 
op pagina 6.

Zachte tinten voor Pasen
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811212  3,95

956703  1,45

950969 5,25 4,20

623110  2,50 100g=
25,00809176  2,25956895  6,95

940777 Naturel 1,70 1,35 100g=
2,70

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

Houten bouwpakket ’Tuinhuisjes’
Onderdelen van gelaserd triplex, om te 
beschilderen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 180 x 260 mm, ca. 4 mm 
dik, 29-delig

Houten decoratie ’Voorjaar’
Insteekplaat met gleuven voor het insteken 
van de onderdelen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: plaat ca. ø 80 x 5 mm, onderdelen 
ca. 50 - 110 mm hoog, 5-delig

Hanger met ’Vlinders’
6 Vlinders met belletjes, afmeting: 
ca. 300 mm lang, per stuk

Kalkoenveren
Groottes vrijblijvend gesorteerd, 
afmeting: ca. 40 - 75 mm, naturel/bruin, 
10 g

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

Houten lijst
Om op te hangen, vintage, afmeting: 
ca. 300 x 250 mm, ca. 15 mm dik, 
wit/naturel, per stuk

Houtwol
50 gram

4,20
5,25

5-delig

10 gelk 50 g

29-delig

5-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

949368  6,50

Houten box
Om neer te zetten, met klapdeksel en 4 vakjes, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 300 x 70 x 70 mm, per stuk

956644  1,75

Houten decoratie ’Pasen’
Insteekplaat met gleuven om de onder-
delen in te schuiven. naturel, zonder 
decoratie, afmeting: plaat ca. 145 x 45 x 
11 mm, onderdelen ca. 50 - 130 mm 
hoog, 5-delig
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300 mm

520 mm
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957639  14,95

957385  4,95

957086  3,25

950888 2,20 1,75

957307 ca. 120 x 25 x 180 mm  2,75
957318 ca. 160 x 25 x 240 mm  3,95
957329 ca. 205 x 25 x 300 mm  5,25

Houten hazenpaar
Om neer te zetten, afmeting: meisje ca. 
130 x 60 x 520 mm, jongen ca. 140 x 70 x 
410 mm, naturel/wit/grijsgroen, 2 stuks

Houten hanger ’Vlinders en bloemen’
Met belletjes en kralen, afmeting: ca. 
ø 155 x 210 mm, wit/naturel, per stuk

Resin Hazen
3 verschillende hazen, om neer te zetten, 
afmeting: elk ca. 60 x 20 x 80 mm, naturel/
beige/zwart, 3 stuks

Houten hanger met vlinder
Met motiefuitsparing en knijper, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 300 x 6 x 50 mm, 
wit, per stuk

Houten decoratief ei
Om neer te zetten, met motief 
uitsparing, naturel/wit, per stuk

1,75
2,20

2-delig

3-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Natuurlijke charme 
met frisse kleuren
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570130 1 kg  6,50 1kg=
6,50

480666  4,50 1L=
45,00

529335 ca. 2,5 m x 6 cm 4,95 3,95 1qm=
26,33

615067  4,25 1qm=
11,81811887 Haasjes  2,95811876 Vlinders  2,95

490250 ca. 60 mm  0,80

611764  2,75 614500  1,95

490261 ca. 100 mm  1,45

490364 ca. 140 mm  1,20

426020 ca. 80 mm  1,25

426031 ca. 120 mm  1,25

426042 ca. 160 mm  2,75

529472 ca. 1,25 m x 20 cm 7,95 6,35 1qm=
25,40

529379 ca. 2,5 m x 10 cm 7,95 6,35 1qm=
25,40

529405 ca. 2,5 m x 10 cm 7,95 6,35 1qm=
25,40

529313 ca. 2,5 m x 6 cm 4,95 3,95 1qm=
26,33

529461 ca. 1,25 m x 20 cm 7,95 6,35 1qm=
25,40

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

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

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

Scheidingsmiddel - 
Formestone
Op waterbasis - biologisch 
afbreekbaar. Voor het voor-
behandelen van vormen van 
kunststof, latex en siliconen. 
Door het aanbrengen van het 

scheidingsmiddel in de vorm, kunnen 
gegoten objecten van beton en gips, 
gemakkelijk verwijderd worden. Tevens 
wordt de gietvorm extra beschermd 
tegen beschadiging, 100 ml, per stuk

Houtfineer stof
Het fineer is een natuurlijk materiaal op 
stof gelamineerd met een matte fluweel-
achtige textuur.
De stof is zeer stabiel en in rolrichting 
buigzaam. Voor gebruik de stof eventjes 
strijken en daarna kunt u het knippen, 
ponsen, naaien, lijmen, nieten, bestempe-
len, beschilderen of beschrijven.
Kleur: bruin, per stuk

Kleur: naturel, per stuk
décopatch® papier
20 g/m², afmeting: ca. 300 x 400 mm, 
kant zwart/wit, 3 vel

Transfer afbeeldingen
Filigrane patroon naar wens afknippen, in water weken, het motief voorzichtig van het 
papier afhalen, op het gewenste object plaatsen en licht droog deppen. 
Inhoud: 24 motieven, velgrootte: ca. 100 x 150 mm, Motiefgrootte: ca. 25 mm 
breed, zwart/wit, 2 vel

Kunststof ’Ei’
Helder, 2-delig

Kunststof ’Ei’
Helder, met opening aan de voorkant ca. 
65 x 85 mm, afmeting: ca. 110 x 160 mm, 
2-delig

Metalen theelichthouder
Afmeting: ca. ø 68 x 15 mm, zilverkleur, 
per stuk

2-delig 2-delig

2 vel 3 vel2 vel
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De handleiding voor de betonnen 
paasdecoraties kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/decopatch-beton-pasen

Betonnen paasdecoraties

Motiefponsen (N°728337, 728371), décopatch® 
papier en lijm kunt u terugvinden in de hoofd-
catalogus op pagina 376, 398 - 399.

1| 2|
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H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

617391 500 g 5,95 4,75 1kg=
9,50

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

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

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

500 g

1500 g

3500 g

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

547134 ca. ø 70 x 120 mm  1,20
547145 ca. ø 90 x 200 mm  1,25
507456 ca. ø 110 x 260 mm  1,95
555387 ca. ø 200 x 500 mm  27,95

Tempex kegel
Per stuk

300731  7,50

729399  4,25 607833 14,50 11,60

210728 15,95 12,75 1qm=
2,55

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

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

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

Kippengaas
Zeshoekig gaas, 1a verzinkt, 
afmeting gevlecht: 13 mm x 0,7 mm, 
afmeting: ca. 10 m x 50 cm, per rol

vanaf 4,75
5,95

7-delig

3-delig

8-delig

12,75

11,60

15,95

14,50

De handleiding voor de hazen kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/kneedbeton-hazen

Grappige hazen
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Houten stempel met tekst 
’Herzlichen Glückwunsch’
Motiefgrootte: ca. 83 x 70 mm, 
stempel: ca. 90 x 80 x 25 mm, per stuk

Houten stempel met tekst ’Party’
Motiefgrootte: ca. 75 x 94 mm, 
stempel: ca. 80 x 100 x 25 mm, per stuk

Houten stempel
Motiefgrootte: ca. 60 x 10 mm, 
stempel: ca. 70 x 15 x 65 mm, per stuk

Houten stempel met tekst ’Happy Birthday’
Motiefgrootte: ca. 65 x 92 mm, 
stempel: ca. 70 x 100 x 25 mm, per stuk

Houten stempel met tekst ’Make your 
dreams happen’
Motiefgrootte: ca. 75 x 82 mm, 
stempel: ca. 80 x 90 x 25 mm, per stuk

Siliconen stempels met Duitse tekst - Pasen
5 transparante motieven, apart te gebruiken, her-
bruikbaar en gemakkelijk met water te reinigen. 
Motiefgrootte: ca. 20 - 50 mm, 5 motieven

Houten stempel met tekst ’Schön, dass es 
dich gibt’
Motiefgrootte: ca. 75 x 85 mm, 
stempel: ca. 80 x 90 x 25 mm, per stuk

Houten stempel met tekst ’Do what you love’
Motiefgrootte: ca. 60 x 92 mm, 
stempel: ca. 70 x 100 x 25 mm, per stuk

Houten knijpers ’Haas’
Afmeting: ca. 45 x 18 mm, wit/roze, 6 stuks

Acryl stempelblok
Geschikt voor siliconen stempels. Stempelmotief plaat-
sen, stempelinkt toevoegen en stempelen. Altijd her-
bruikbaar. U kunt precies zien waar u het motief stem-
pelt. Afmeting: ca. 150 x 100 x 12 mm, per stuk

VersaMagic ™ stempelkussen
De krijtverf is zuurvrij, droogt snel en is was- en lichtbe-
stendig. Na het drogen is de verf mat en werkt als krijt. 
De verf is geschikt voor op hout, stof, leer, metaal, papier 
etc. Het stempelkussen is licht verhoogd zodat een stem-
pel van elke afmeting gebruikt kan worden. Afmeting: ca. 
99 x 68 x 19 mm, per stuk

Houten stempel
Motiefgrootte: ca. 60 x 10 mm, 
stempel: ca. 60 x 15 x 65 mm, per stuk

811728  17,50

811740  17,50

811670 Met tekst: Lieblingsstück  7,50
811681 Tekst: Unikat  7,50

811717  17,50

811692  17,50

622745  3,95

811739  17,50

811706  17,50

956862  1,75 1St.=
0,29

494922  5,55

810700 Wit (Cloud White)  8,95811658 Met tekst: Dankeschön  7,50
810711 Zwart (midnight black)  8,95811669 Met tekst: Glücksbringer  7,50

6 stuks

5 motieven
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530084 1,75 1,40 1St.=
0,23

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

951127 6,50 5,20 1m=
3,59

948786 5,00 4,00 951024 8,50 6,80

575439 8,95 7,15

530109 5,25 4,20

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

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

Houten kralen guirlande 
met knijpers
Om op te hangen, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 1,45 m lang, wit, per stuk

Houten lijst ’Bloem’
Om op te hangen, naturel, zonder decora-
tie, afmeting: ca. 185 x 180 x 30 mm, ca. 
20 mm diep, per stuk

Houten bloempot ’Huis’
Om neer te zetten, gewit, afmeting: 
ca. 170 x 110 x 170 mm, per stuk

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

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

5,201,40

4,001,40 4,206,80

7,15
6,501,75

5,001,75 5,258,50

8,95

6 stuks 1,45 m

6 stuks

36-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Stempelideeën
Eenvoudig en mooi

Papier kunt u terugvinden op 
pagina 29.
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957466  10,95

622790  6,50

951116 8,95 7,15

308935  14,75elk  1,10 1St.=
0,11622952  3,95 elk  3,35 1qm=

5,58

Houten paddenstoel met LED
Om neer te zetten, warm licht, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
190 x 30 x 220 mm, excl. 2 AAA-batterijen 
1,5V, per stuk

Paper-Art eenhoorn
Om neer te zetten, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 280 x 30 x 190 mm, 
per stuk

Houten krantenmand ’Huis’
Om neer te zetten, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 260 x 95 x 210 mm, 
wanddikte ca. 10 mm, per stuk

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

Knutselvilt
100% polyester, niet uitwasbaar, 
150 g/qm, ca. 1,5 mm dik, 10 stuks

Chenilledraad
Lengte: 50 cm, ø ca. 8 mm, 10 stuks

Nachtlampje ’Gloeilamp’
Van kunststof, koud licht, aan-/uitschakelaar, 
excl. 1,5 V batterijen (AAA), afmeting: 
ca. ø 70 x 110 mm, zwart/wit, per stuk

7,15
8,95

elk 10 stuks

Roze
525746

Metallic zilver
510644

Lichtblauw
515655

Grijs
512150

Grijs
504218

Wit
512161

Wit
510219

Roze
515976
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Nachtlampje versieren
elk 10 stuks

Gemaakt met papierblok N° 613777, mini pastel-
markers kunt u terugvinden op pagina 12.

De voet van het nachtlampje is geverfd 
met chalky verfspray, pagina 15.

Leuke accesoires voor 
de kinderkamer
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6,00
7,50

12 stuks

2-delig

5-delig

957503  12,95

957477  7,50

811485  3,95 622837  6,50

623062  7,50623109  12,95

Houten opbergdoosjes
Om neer te zetten, met lades, naturel, 
zonde decoratie, binnenmaat: 2 lades 
ca. 165 x 105 x 35 mm, 1 lade ca. 265 x 
105 x 35 mm, afmeting compleet: ca. 
290 x 120 x 185 mm, per stuk

Houten box
Om neer te zetten, met deksel, naturel, 
zonder decoratie, afmeting binnenkant: 
ca. 200 x 130 x 70 mm, afmeting com-
pleet: ca. 220 x 150 x 80 mm, per stuk

Paper-Art box ’Auto’
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 120 x 65 x 75 mm, 2-delig

Sjabloon 
Regenboog en eenhoorn
Kunststof, afmeting: ca. 297 x 210 mm, 
per stuk

STABILO® BOSS® mini funnimals 
markers
5 mini-tekstmarkers in verschillende neon 
kleuren. De stiften liggen goed in de 
hand, kunnen langere tijd zonder dop 
open liggen en hebben een robuuste 
punt. In het donker lichten de ogen van 
de dieren op de stiften op. Lijnbreedte: 
2/5 mm, lengte: ca. 65 mm, 5 stuks

STABILO® Pen 68 mini viltstiften
12 mini stiften in verschillende kleuren, 
waaronder ook neon kleuren. De stiften 
hebben een ergonomische 6-kantvorm, 
kunnen langere tijd zonder dop open lig-
gen en hebben een robuuste punt. De 
stiften worden geleverd in een stijvolle 
kunststof gloeilamp met schroefdop. 
Lijnbreedte: 1 mm, lengte: ca. 115 mm, 
12 stuks

623338  17,50 100ml=
3,50 614979 7,50 6,00

Marabu chalky chic - krijtverf set
5 dekkende en matte krijtverf in een tube 
van elk 100 ml op waterbasis, onderling 
mengbaar, lichtbestendig, speekselvast, 
water- en weersbestendig. Geschikt voor 
gebruik op hout, glas, papier, canvas en 
kunststof. 5 stuks

Paper-Art spaarpot ’Wolk’
Om neer te zetten, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 160 x 35 x 120 mm, 
opening: ca. 38 x 5 mm, schuifsluiting 
onder, per stuk

623224 Meisje in het park  9,95 623235 Meisje in de stad  9,95

Reeves schilderen op nummer
Schilderen op nummer is leuk voor groot en klein. Geschikt vanaf 6 jaar.
Inhoud: 1 genummerd schildervlak ca. 270 x 320 mm, 1 penseel, 7 wateroplosbare 
acrylverf elk 3 ml, 1 glittergel en 1 kleurorganiser, 11-delig

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

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Verstikkingsgevaar, bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen 
worden.
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar
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958130  4,95

958484  3,75

958141  10,95

958495  3,75

Hama® mini strijkkralen set 
’Mandala’
Het plaatsen van de strijkkralen op de 
platen werkt ontspannend en is leuk om 
te doen. Het ideale cadeau voor groot en 
klein.
Inhoud:
2000 mini strijkkralen in verschillende 
kleuren, 1 legplaat (cirkel) ca. ø 75 mm, 
1 motiefvoorbeeld met ideeën om na te 
maken, 1 Duitstalige handleiding en 
1 strijkpapier, 2004 onderdelen

Mini strijkkralen set ’Eenhoorn’
Het plaatsen van de strijkkralen op de 
platen werkt ontspannend en is leuk om 
te doen. Het ideale cadeau voor groot 
en klein.
Inhoud:
700 strijkkralen in verschillende kleuren 
ca. ø 2,5 x 2,5 mm, 1x legplaat ca. 70 x 
70 mm, 1x motiefvoorbeeld en 
1x strijkpapier, 703-delig

Hama® mini strijkkralen set ’Veren’
Het plaatsen van de strijkkralen op de pla-
ten werkt ontspannend en is leuk om te 
doen. Het ideale cadeau voor groot en 
klein.
Inhoud:
5000 mini strijkkralen in verschillende 
kleuren, 1 legplaat (vierkant) ca. 140 x 
140 mm, 1 motiefvoorbeeld met ideeën 
om na te maken, 1 Duitstalige handlei-
ding en 1 strijkpapier, 5004 onderdelen

Mini strijkkralen set ’Hart’
Het plaatsen van de strijkkralen op de 
platen werkt ontspannend en is leuk om 
te doen. Het ideale cadeau voor groot en 
klein.
Inhoud:
700 strijkkralen in roodtinten ca. ø 2,5 x 
2,5 mm, 1x legplaat ca. 90 x 75 mm, 1x 
motiefvoorbeeld en 1x strijkpapier, 
703-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Knutselpakket Knutselpakket

KnutselpakketKnutselpakket

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kun-
nen worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Bewaar het adres voor toekomstige 
vragen.
Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt 
kunnen worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Bewaar het adres voor toekomstige vragen.
Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

703-delig 703-delig

5004-delig2004-delig
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LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen 
worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Aanbevolen leeftijd: vanaf 6 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Bewaar het adres voor toekomstige vragen.
Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Bewaar het adres voor toekomstige vragen.
Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Bewaar het adres voor toekomstige vragen.
Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Bewaar het adres voor toekomstige vragen.
Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Bewaar het adres voor toekomstige vragen.
Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Bewaar het adres voor toekomstige vragen.
Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen 
worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Aanbevolen leeftijd: vanaf 6 jaar

958462 ca. 80 x 80 mm  2,95 1St.=
1,48

958107  3,95 1St.=
1,98

958082  3,95 1St.=
1,98

elk  1,95

958118  3,95 1St.=
1,98

958093  3,95 1St.=
1,98

958071  6,95 1St.=
3,48 958152  6,50

958473  2,95 1St.=
1,48958451 ca. 150 x 150 mm  4,95 1St.=

2,48

Legplaten ’Vierkant’
Met uitsparing, van kunststof, transparant, 
2 stuks

Hama® legplaten ’Zeshoek’
Geschikt voor de mini strijkkralen, van 
kunststof, afmeting: ca. 80 x 70 mm, wit, 
2 stuks

Hama® legplaten ’Vierkant’
Geschikt voor de mini strijkkralen, van 
kunststof, afmeting: ca. 70 x 70 mm, wit, 
2 stuks

Hama® mini strijkkralen
Van kunststof, afmeting: ca. ø 2,5 x 2,5 mm, 
ca. 2000 stuks

Hama® legplaten ’Cirkel’
Geschikt voor de mini strijkkralen, van 
kunststof, afmeting: ca. ø 75 mm, wit, 
2 stuks

Hama® legplaten ’Hart’
Geschikt voor de mini strijkkralen, van 
kunststof, afmeting: ca. 80 x 70 mm, wit, 
2 stuks

Hama® legplaten ’Vierkant’
Geschikt voor de mini strijkkralen, van 
kunststof, afmeting: ca. 140 x 140 mm, 
wit, incl. strijkpapier en Duitstalige 
handleiding, 2 stuks

Duits boek: Hama® 
Inspirationsheft für Midi und Mini-
Bügelperlen
Een boek vol ideeën voor in totaal 
15 motiefvoorbeelden met de midi en 
mini strijkkralen van Hama®.
62 pagina’s, afmeting: ca. 180 x 200 mm, 
per stuk

Legplaten ’Vierkant’
Voor de mini strijkkralen, met uitsparing, 
van kunststof, afmeting: ca. 80 x 80 mm, 
transparant, 2 stuks

Bont
958060

Crème
957905

Huidskleur
957994

Rood
957938

Pastelgroen
958026

Pastelblauw
958015

Beige
958004

Bruin
957961

Donkergrijs
958059

Wit
957891

Geel
957916

Oranje
957927

Pastelpink
958037

Groen
957950

Blauw
957949

Lichtbruin
957983

Lichtgrijs
958048

Zwart
957972

elk 2 stuks

2 stuks

2 stuks

elk 2000 stuks

2 stuks

2 stuks

2 stuks

2 stuks
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Hama® mini strijkkralen

Legplaten met uitsparing

Accessoires voor sieraden kunt u 
terugvinden in de hoofdcatalogus 
vanaf pagina 630.
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954859  7,95 958303  3,75 958299  3,75

958314  8,50 1St.=
0,57 956714  1,25 1St.=

0,63

954893 2,95 2,35

958369  6,95

Houten stempelset ’Regenboog’
6 Motief stempels, afmeting: 2 grote stempels ca. 40 x 
40 mm, 4 kleine stempels ca. 20 x 20 mm, 1 stempelkus-
sen: ca. 40 x 40 mm, zwart, 7-delig

Cadeaudoosjes ’Magical Summer’
Eenvoudig knikken en klaar!
6 doosjes in 2 groottes, verschillende motieven, 
gedeeltelijk met hot foil iriserend, 
afmeting: ca. 120 x 180 mm, ca. 100 x 150 mm, 6 stuks

Stickers ’Magical Summer’
Velgrootte: ca. 145 x 180 mm, 
motiefgrootte: ca. ø 30 - 35 mm, roze/mintgroen, 
hot foil iriserend, 265 stickers op 3 vellen

Kaartenblok ’Magical Summer’
5 verschillende motieven, met hot foil, achterkant geruit 
met adresveld, afmeting: ca. 175 x 125 mm, 15 stuks

Houten sleutelhangers ’Eenhoorn’
Metalen sleutelring, eenhoorn opdruk om in te kleuren, 
afmeting: ca. 60 x 5 x 55 mm, 2 stuks

Rico Design® gummetjes ’Magical Summer’
4 verschillende motieven, afmeting: ca. 30 - 40 mm 
lang, ca. 14 mm dik, 4 stuks

Blokbodem zakjes
Geschikt voor levensmiddelen, blokbodem zakjes met 
bedrukt motief (gedeeltelijk met hot foil) om nog te vullen.
Inhoud: 10 blokbodem zakjes met 5 verschillende motieven 
en kleuren, ca. 300 x 83 x 150 mm, 1 stickervel met 
18 sticker-cirkels, ca. ø 45 mm, 11 -delig

Eenhoorns

2,35
2,95

11-delig 15-delig

256 stickers6-delig7-delig

4-delig

2 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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5,05

6,80

3,95

6,30

8,50

4,95

12 stuks

12 stuks

2 motieven

10 motieven

4-delig

8 stickers

Set 80 stuks

130 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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811371  4,50

613238 4,95 3,95 622675  8,75622767  3,95

489822 6,30 5,05 1St.=
0,42

811991 love  13,95

811038  8,50

811980 hello  13,95303739 ca. ø 8 mm, 80 stuks  2,50 1St.=
0,03

311918 ca. ø 2 mm, 130 stuks  3,00 1St.=
0,02

Papieren stickers ’3D Eenhoorn’
Verschillende motieven, met plakpunt, 
motiefgrootte: ca. 25 - 50 mm, velgrootte: 
ca. 110 x 155, 8 stickers op 1 vel

Siliconen stempels ’Eenhoorn’
Twee aparte, transparante motieven 
om er af te halen. Herbruikbaar en 
gemakkelijk met water te reinigen. 
Motiefgrootte: ca. 50 - 60 mm, 2 stuks

Houten stempelset - Eenhoorn
10 stempels met motief, afmeting: 1 grote stempel ca. 40 x 40 mm, 1 medium 
stempel ca. 20 x 40 mm, 4 kleine stempels ca. 20 x 20 mm, 4 mini stempels ca. 
20 x 10 mm, 2 stempelkussens: ca. 40 x 40 mm, zwart/blauw, 10 stempels

Siliconen stempels met Duitse tekst
10 transparante motieven, apart te 
gebruiken, herbruikbaar en gemakkelijk 
met water te reinigen. Motiefgrootte: 
ca. 15 - 40 mm, 10 motieven

Luciferdoosjes
Wit, onbedrukt, zonder inhoud, zonder 
decoratie,
afmeting ca. 11 x 6 x 2 cm, 12 stuks

Pons met tekst ’Love’
Motiefgrootte: ca. 32 x 15 mm, per stuk
Tot 220 g/m² papierdikte geschikt.

Gietvorm ’Eenhoorn’
1 vorm, 6 motieven, grootte: ca. 50 - 60 mm, ca. 10 - 20 mm 
hoog, benodigd materiaal: ca. 150 g Raysin 200, per stuk

Lijmdots
Dubbelzijdig plakkende, transparante 
lijmdots, geschikt voor knutselwerk zoals 
kaarten maken, scrapbooking, kaarsen 
maken enz., gemakkelijk te verwijderen.

611823 8,50 6,80

Washi Tape ’Geometrische vormen’
4 verschillende designs, van rijstpapier, 
zelfklevend, afmeting: ca. 10 m lang, 
3 tapes ca. 15 mm breed, 
1 tape ca. 5 mm breed, 4 stuks

Passende stempelkussens kunt 
u terugvinden op pagina 36.

Passende gietmassa kunt u te-
rugvinden op pagina 22 tot 24.

Geschikt voor papier 
tot 220 g/m²!
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957488  10,95

957499  9,95

811407  9,95
811474 ca. 300 x 220 x 140 mm  8,95
811463 ca. 325 x 250 x 160 mm  9,95

958428 Groen  2,75

958406 Neon oranje  2,75

958417 Mintgroen  2,75

958392 Neon pink  2,75
958381 Roze  2,75

958370 Kleurloos  2,75

Houten box
Om neer te zetten, met klapdeksel en 
4 vakjes, naturel, zonder decoratie, 
afmeting binnenkant per vakje: ca. 
225 x 50 x 55 mm, afmeting compleet: 
ca. 240 x 240 x 70 mm, per stuk

Houten bakjes in houder
Om neer te zetten, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: houder ca. 320 x 100 x 
25 mm, doosjes ca. 80 x 80 x 85 mm, ca. 
150 x 80 x 85 mm, doosje zonder deksel 
ca. 80 x 80 x 100 mm, wanddikte ca. 
5 mm, afmeting compleet ca. 330 x 100 x 
105 mm, 6-delig

Houten tablethouder of boeken-
standaard
Om neer te zetten, uitklapbaar, naturel, 
zonder decoratie, afmeting gesloten: ca. 
280 x 210 mm, ca. 15 mm dik, per stuk

Opbergdoos met deksel
Van geperst karton, met papier coating, naturel, zonder decoratie, door de zilverkleurige 
drukknoppen is het snel in-en-uit elkaar te halen, per stuk

Documentenmap
Opbergmap met drukknop sluiting in 
goud, transparant, afmeting: ca. 330 x 
240 mm, per stuk

Let op!
Zo komt er kleur op het bureau

6-delig

elk 2,75

ca. 330 x 240 mm

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

956932  13,50

Metalen veer
Kan opgehangen worden, zonder decora-
tie, afmeting: ca. 70 x 19,5 cm, zwart, 
per stuk
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811430 1 Paar: ca. 210 x 15 x 20 mm  4,25
811429 1 paar: ca. 105 x 15 x 15 mm  2,95

Houten posterlijsten met 
magneet
4 houten lijsten met magneet, naturel, 
zonder decoratie, 1 paar met koord om 
op te hangen, 1 paar voor onder, 4-delig

811175  9,95

811186 ca. 350 x 400 mm  9,95
811197 ca. 400 x 440 mm  13,50

956943  15,50

958288  8,95 958266  9,95 1St.=
0,33 958277  10,95 1St.=

0,18

Papieren opbergzakken
Decoratieve zak in 2 groottes, van duur-
zaam kraftpapier (350 g/m²), van binnen 
gecoat, draagkracht: 2,5 kg, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 200 x 200 mm en 
160 x 170 mm, wit/bruin, 2 stuks

Papieren opbergzak
Decoratieve zak van duurzaam kraftpapier 
(350 g/m²), van binnen gecoat, draag-
kracht: 7,5 kg, zonder decoratie, wit/
bruin, per stuk

Metalen frame - hoekig
Om op te hangen, met rechte en schuine 
lijnen, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 75 x 47 cm, mint, per stuk

Kaarten met enveloppen set
Inhoud:
30 kaarten, roze, ca. 178 x 127 mm, 
300 g/m²,
15 enveloppen, neonrood, ca. 184 x 
134 mm, 160 g/m², incl. bewaarbox, 
45-delig

Enveloppen
160 g/m², 30 verschillende kleuren, afme-
ting: ca. 184 x 134 mm, incl. bewaarbox, 
30 stuks

Kaarten
300 g/m², 30 verschillende kleuren, afme-
ting: ca. 178 x 127 mm, incl. bewaarbox, 
60 stuks

Stabiele papierenzakken
2-delig

45-delig 30-delig 60-delig

4-delig

160 g/m² 160 g/m² 300 g/m²

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

60 vel30 vel
160 g/m²

DIN A4
DIN A4

300 g/m²
160 g/m²

958244  8,75 1qm=
4,68 958255  18,95 1qm=

5,06

Papierblok - gekleurd papier
160 g/m², door en door gekleurd, hoge 
kleurhelderheid, kleurig gesorteerd, ver-
schillende kleuren van pastel tot neon, 
A4 formaat, 30 vel

Papierblok met gekleurd papier en 
fotokarton
160 g/m² gekleurd papier, DIN A4 formaat, 
30 vel, 
300 g/m² fotokarton, DIN A4 formaat, 30 vel, 
in 30 verschillende kleuren, 60 vel

Levering in een 
praktische bewaarbox.
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Brother naaimachine RL417
Uitgebreid programma voor standaard- en 
decoratieve steken alsmede praktische 
functies
De Brother RL417 - chic, sterk, robuust, traditioneel, 
optimaal uitgerust en ideaal voor de prijsbewuste 
hobbyist!
621174 159,00 130,00

130,00
159,00

Katoenstof

Katoenstof gecoat

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC

Meer informatie over de Brother 
naaimachines kunt u terugvinden 
op www.opitec.nl/naaimachines

elk  8,95 1qm=
12,79

elk  4,95 1qm=
28,29

Geruit, wit/zwart
958521

Ruiten, zilver/wit
958576

Stippen, wit/zwart
958532

Confetti, mint/zilver/bont
958565

Geruit, mint/pink
958543

Stippen, zwart/wit
958598

Druppels, grijs/bont
958554

Stippen, roze/neon rood
958587

516721 Zwart  1,95
523845 Wit  1,95

Ritssluiting
100% Polyester, met (4 mm dik) rail en 
schuif, geschikt als ritssluiting voor kleine 
tassen, afmeting: ca. 200 x 25 mm, 
10 stuks

elk 10 stuks

De handleiding kunt u terugvin-
den op www.opitec.nl/tassen

Katoenen stof - coated
167 g/m² bedrukte stof van 100% katoen, 
polyurethaan gecoat, met vochtige doek 
afneembaar, afmeting: ca. 70 cm lang, ca. 
25 cm breed, per stuk

Katoenen stof
145 g/m² bedrukte stof van 100% katoen, 
wasbaar op 30°C, binnenste buiten strij-
ken, afmeting: ca. 1,40 m lang, ca. 50 cm 
breed, per stuk
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729366 9,75 7,00

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

Wie heeft de mooiste tas?

20-delig

30-delig

elk 500m

elk  5,95

532271  2,60 1St.=
0,43

617667 Roze 1,75 1,40 1St.=
0,09

617678 Mintgroen 1,75 1,40 1St.=
0,09

617656 Groenbeige 1,75 1,40 1St.=
0,09361233  3,35500784 6,75 5,40 1qm=

6,00

Katoenen tas gecoat
100% katoen, met de hand wassen, afme-
ting: ca. 340 x 150 x 200 mm, per stuk

Metalen drukknoopjes
Om aan te naaien, 2-delig, 
afmeting: ca. ø 13 mm, zilverkleur, 6 stuks

Veiligheidsspelden
Van metaal, gekleurd, afmeting: 
ca. 35 x 8 mm, 15 stuksHuishoud- en naaischaar

Geschroefde bladen van roestvrij staal, 
ronde, lange greep-ogen, afmeting: ca. 
150 mm lang, per stuk

Vliesofix®
Ideaal om stoffen met elkaar te verbinden, 
dubbelzijdig strijkbaar. Geschikt voor bijna 
alle stoffen, karton en bij geringe tempera-
turen ook leer. Afmeting: ca. 90 cm breed, 
60°C wasbaar, per strekkende meter te 
bestellen

5,40
6,75

elk 15 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

7,00
9,75

elk 1,40
1,75

elk 5,95

Roze
957020

Wit/zwart
957008

Jade
957019

521382  3,35

Prym naai-, borduur -en 
stopnaalden set
Gesorteerd, incl. naaldendoosje, 30 stuks

Creëer telkens een nieuw 
design op uw tas, door  
drukknoppen aan de tas en 
aan de genaaide accessoires 
te naaien en deze af en toe 
te veranderen van plek.

Zo werkt het:

De handleiding kunt u terugvinden 
op www.opitec.nl/tas-accessoires
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465525 ca. 135 x 135 mm  10,80
465514 ca. 105 x 150 mm  12,85

811762  12,95811773  14,95811751  12,95

811201  3,95

811142  4,25

Washi tape - Hot foil
3 Verschillende designs, van rijstpapier, 
zelfklevend, afmeting: ca. 15 mm breed, 
10 m lang, mint/goud, 3 stuks

Washi tape - Hot foil
3 Verschillende designs, van rijstpapier, 
zelfklevend, afmeting: ca. 15 mm breed, 
10 m lang, 3 stuks

Dubbele kaartenset
Inhoud:
50 dubbele kaarten, 220 g/m²
50 enveloppen
Afmeting: ca. 135 x 135 mm, parelmoer 
wit, 100-delig

Houten stempel ’Vis’
Motiefgrootte: ca. 85 x 37 mm, stempel: 
ca. 90 x 40 x 25 mm, per stuk

Houten stempel met Duitse tekst 
in de vorm van een ’Vuurtoren’
Motiefgrootte: ca. 45 x 95 mm, stempel: 
ca. 50 x 100 x 25 mm, per stuk

Houten stempel met tekst 
’Halleluja’
Motiefgrootte: ca. 115 x 25 mm, stempel: 
ca. 120 x 30 x 25 mm, per stuk

Houten bouwpakket ’Vuurtoren’
Onderdelen van gelaserd triplex, om te 
beschilderen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 82 x 140 mm, ca. 4 mm 
dik, 25-delig

Houten vis met glazen flesje
Om neer te zetten, flesje kan gevuld wor-
den, met kurk om af te sluiten, afmeting: 
ca. 95 x 50 x 90 mm, naturel/grijs, per stuk

Communie wensen
3-delig

elk 10 m

3-delig

25-delig

100 stuks
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StempelStempelkussens kunt u terugvinden 
op pagina 36.

811393  8,50 1m=
0,28

811382  8,50 1m=
0,28

811131  4,25

Houten hart met glazen flesje
Om neer te zetten, flesje kan gevuld worden, 
met kurk om af te sluiten, afmeting: ca. 79 x 
70 x 90 mm, naturel/roze, per stuk

elk 10 m
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6-delig 10 platen

18-delig 18-delig elk 12 stuks elk 12 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

497861  4,40

808125  3,50 1qm=
175,00

438693  11,35 100ml=
6,52

484006  3,90 1qm=
94,20

447431 ca. 200 x 40 mm  7,75 1qm=
53,82

447442 ca. 200 x 100 mm  13,40 1qm=
37,22

434885 Goudkleur  2,70 1qm=
112,50

434900 Zilverkleur  2,70 1qm=
112,50 434933 Zilverkleurig  2,70 1qm=

112,50

439241 ca. ø 40 x 60 mm  1,10

439399 ca. ø 50 x 100 mm  1,60

427288 ca. ø 70 x 150 mm  3,50

426754 ca. ø 40 x 80 mm  1,30

439676 ca. ø 60  x 120 mm  2,50

418355 ca. ø 80 x 200 mm  5,15

439403 ca. ø 60 x 150 mm  2,65

439724 ca. ø 80 x 250 mm  7,10

418849 Zilver glanzend  2,85 1qm=
142,50

418838 Goud glanzend  2,85 1qm=
142,50

484110  11,40 1qm=
31,67

484109  3,90 1qm=
94,20

622871  6,50

435010 Goudkleurig  2,70 1qm=
112,50

Blokkaars
Afmeting: ca. 55 x 55 x 150 mm, 
wit, per stuk

Wasplaten/-folie ’Regenboog’
Afmeting: ca. 200 x 100 mm, ca. 1 mm 
dik, bonte kleuren, per stuk

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

Versierwas rondstroken
Regenboog kleuren, kleurrijk gesorteerd,
afmeting: ca. 228 x 2 mm, pak 18 stuks

Wasplaten basis-assortiment
In de kleuren: karmijnrood, vermiljoenrood, 
oranje, goudgeel, citroengeel, geelgroen, 
groen, blauw, lichtblauw, blauwviolet, rood-
violet, roodbruin, geelbruin, zwart, wit, 
roze, goud en zilver, ca. 0,5 mm dik, 
18 platen

Versierwas kraalstroken
Afmeting: ca. 2 x 200 mm, set 12 stuks

Stompkaars
Wit, per stuk

Wasplaat
Afmeting: ca. 100 x 200 mm, ca. 0,5 mm 
dik, per stuk

Wasplaten assortiment - pastel
In de kleuren: wit, crème, geel, oranje, 
vermiljoenrood, roze, lila, lichtblauw, 
appelgroen, licht turkoois. Afmeting: ca. 
200 x 100 mm, ca. 0,5 mm dik, 10 stuks

Versierwas rondstroken
Regenboog pastelkleuren, kleurrijk 
gesorteerd,
afmeting: ca. 228 x 2 mm, pak 18 stuks

Sjabloon 
Kerkelijke symbolen
Kunststof, afmeting: ca. 297 x 210 mm, 
motiefgrootte: ca. 40 - 80 x 50 - 70 mm, 
per stuk

Versierwas rondstroken
Afmeting: ca. 200 x 2 mm, pak 12 stuks

Handleiding voor de kaarsen kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/communie

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

18 platen

Feestelijke kaarsen
Voor een unieke dag

vanaf 1,10

Kaarsen niet 
onbeheerd laten 

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

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

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

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

EUH-zinnen:
Daarbij gaat het om de aanvullende gevareninformatie, de specifieke R-zinnen uit de richtlijn 
67/548/EWG en om aanvullende etiketteringselementen, die overeenstemmen met de spe-
cifieke 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.

811108  8,50

811119  8,50

811120  9,50810870  3,95810847  3,95

Gietvorm ’Vis’
1 vorm, 4 motieven, grootte: ca. 75 - 145 x 
37 - 74 mm, ca. 40 mm hoog, benodigd 
materiaal: ca. 960 g creatief beton, per stuk

Gietvorm ’Zeilboot’
1 vorm, grootte: ca. 270 x 270 mm, 
ca. 40 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 1300 g creatief beton, per stuk

1 vorm, grootte: ca. 280 x 265 mm, 
ca. 40 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 3000 g creatief beton, per stuk

Zeeplabel mal - Christelijke vis
Vormstabiele inlegplaat van hoogwaardig 
rubber. Geschikt om gietmassa, beton of 
zeep in te gieten. Afmetingen: ca. 30 x 15 
mm, 40 x 15 mm en 50 x 14 mm, 3 stuks

Zeeplabel mal - Christelijke vis
Vormstabiele inlegplaat van hoogwaardig 
rubber. Geschikt om gietmassa, beton of 
zeep in te gieten. Afmeting: ca. 52 x 37 mm, 
per stuk

3-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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Communie 
accessoires

Give aways en decoraties

De handleiding voor de communie 
decoratie kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/communie-beton

Accessoires voor de Give aways: zeep artikelen op pagina 25, gietvormen 
en beton op pagina 22-24 en 34, magneten (N° 209677) en labels 
(N° 810858, N° 810869) kunt u terugvinden op www.opitec.com

811061  8,50

Gietvorm ’Vis’
1 vorm, grootte: ca. 190 x 180 mm, 
ca. 40 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 1000 g creatief beton, per stuk

443529 5,45 4,35

Zeepgietvorm ’Basisvormen’
1 vorm , 5 motieven: ca. 55 x 70 mm, 
ca. 20 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 350 gram gietzeep, per stuk

4,35
5,45
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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
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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, telefoonnum-
mer 0031-725094771, mailadres info.nl@opitec.com, KvK-nummer 02062088, BTW-iden-
tificatienummers NL 8065.01.698.B01 en BE0462712269. Bankrelaties: Nederland: ABN 
AMRO 40 89 40 867 IBAN: NL73ABNA0408940867 BIC: ABNANL2A; België: Belfius 
06.82.28.23.41.55 IBAN: BE31-0682-2823-4155 BIC: GKCCBEBB
(Consument)koper: de natuurlijke persoon met een minimale leeftijd van 12 jaren en 
die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op 
afstand) aangaat met Opitec, hierna tevens: “de leverancier”;
(Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van 
beroep of bedrijf een overeenkomst (op afstand) sluit met Opitec;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 
Opitec georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, 
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 
één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het 
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumentkoper en Opitec gelijktijdig in 
dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van zijn 
herroepingrecht;
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd 
af te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van 
producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd 
is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die 
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en 
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal 
aanbod vanuit Opitec en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen 
partijen.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de al-
gemene voorwaarden bij Opitec zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentkoper 
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking 
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst 
van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter 
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op 
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt 
gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische 
weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper langs 
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkom-
stige toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene 
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest 
gunstig is.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen.
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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!

RE-CYCLE-ME knutselpakket - Pasen
Inhoud:
stickers, foamplaten, pompons, veren, wiebelogen, 
verfpotjes 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 werkmat

RE-CYCLE-ME knutselset - Prinsessen Party
Inhoud:
4 zakjes met confetti en metaalpapier, wiebelogen, 
satijnband, glitter-pompons, glitter-decoraties, sieraad-
stenen, penseel, verftubes en -potjes en in elk zakje is 
zit een geïllustreerd 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 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 idee-
enboekje, 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

118705  9,95 118716  14,95 118727  14,95
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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 4 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 4 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 4 jaar

Party set voor 4 kinderen! Party set voor 4 kinderen!
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