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OPITEC werkplaatsvijlen - voordeelset
20 ADLER® vijlen basterd 1, 200 mm lang, assortiment, 
van elk 4: platstomp, driekant,  halfrond, rond,  
en vierkant vijl + 1 gereedschapsblok

OPITEC Jumbo kleurpotlodenset
144 kleurpotloden, triagonale vorm, lengte ca. 175 mm, 
punt ø 5 mm, 12 kleuren van elk 12 stuks, in houten doos

OPITEC figuurzagen - voordeelset
10 OPITEC figuurzaagbeugels Automatic, met  snel-
spansysteem PEBARO Automatic voor het eenvoudig 
spannen zonder inspanning en zonder sleutel, N° 350945 
+ 1 gereedschapsblok, 11-delig

OPITEC kinderscharen - voordeelset
20 FISKARS® kinderscharen N° 300719,
afmeting: ca. 130 mm lang + 1 scharenblok

Houten ’Harten’
Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
160 x 135 x 3 mm, met twee ophang gaten ca. 4 mm, 
pak 10 stuks

UHU alleslijm - voordeelpakket
Zonder oplosmiddel.
Inhoud: 5 navul flessen elk 850 g + 20 lege flessen elk 
40 g, 25-delig

367296 85,00 76,50

417326  67,10 1St.=
0,47

308603  225,00

303762 122,50 110,25

561667 6,50 5,20 1St.=
0,52

300421  49,15 1kg=
11,56

Solo Goya Triton acryl basic powerset
De set bevat 8 x 750 ml flessen, in de kleuren: wit, lichtgeel, oranje, rood, ultramarijn 
blauw, permanent groen, oxyd donkerbruin en zwart, set 8 stuks
De kleuren voldoen aan de norm EN71 deel 3

Transparant papier voordeelset
42 g/m², 10 kleurig gesorteerd, afmetingen: 70 x 100 cm, gevouwen op 70 x 50 cm, 175 vellen

422895 62,95 50,35 1L=
8,39 412108 42,80 38,50 1qm=

0,31

76,50

110,25

50,35

5,20
85,00

122,50

62,95

6,50

11-delig21-delig 10 stuks

25-delig

175 vel

8-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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

Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

38,50 
42,80

Gunstig geprijsd! 

42 g/m²

Onze voordeelsets
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615610 7,50 6,00 580252  4,40 1m=
0,04

623257  4,95623291  3,75 1St.=
0,25 623279  4,95623280  4,95

489914 8,50 6,80 623268  4,95

508120 ø 10 mm, 50 stuks  1,40 1St.=
0,03

547248 ø 30 mm, 50 stuks  4,65 1St.=
0,09

547237 ø 20 mm, 100 stuks  4,10 1St.=
0,04

508201 ø 40 mm, 5 stuks  1,50 1St.=
0,30

523135 ø 15 mm, 50 stuks  1,70 1St.=
0,03

535150 ø 35 mm, 10 stuks  1,80 1St.=
0,18

547271 ø 25 mm, 100 stuks  4,40 1St.=
0,04

508278 ø 50 mm, 4 stuks  1,95 1St.=
0,49

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

580241 Wit/zwart  5,50 1m=
5,50

Houten knopen
Kleurrijk gesorteerd, afmeting: 
ca. ø 9 - 22 mm, 200 stuks

Jutegaren
Afmeting: ca. ø 2 mm x 100 m, naturel, 
per stuk

Wattenbollen - Varken
Wattenbollen met gezicht + oren om er 
nog aan te plakken, in 2 groottes, afme-
ting: 5 x ca. ø 18 mm, 5 x ca. ø 25 mm, 
roze, 10 stuks

Wattenbollen - grappige gezichten
Verschillende gezichtsuitdrukkingen, 
afmeting: ca. ø 20 mm, huidskleur, 
15 stuks

Wattenbollen - Kuiken
Wattenbollen met gezicht + kammen om 
er nog aan te plakken, in 2 groottes, 
afmeting: 5 x ca. ø 18 mm en 5 x ca. 
ø 25 mm, geel, 10 stuks

Wattenbollen - Kat
Wattenbollen met gezicht + oren om er nog 
aan te plakken, in 2 groottes, afmeting: 5 x 
ca. ø 18 mm en 5 x ca. ø 25 mm, wit, 
10 stuks

Knutselset decoratie mix
Siersteentjes, glitters, veren, wiebelogen, knutsellijm, meer dan 600 delen

Wattenbollen - Haas
Wattenbollen met gezicht + oren om er 
nog aan te plakken, in 2 groottes, afme-
ting: 5 x ca. ø 28 x 33 mm en 5 x ca. 
ø 20 x 25 mm, bruin, 10 stuks

Wattenbollen
Wit, met gat

Koord
Afmeting: ca. ø 2 mm x 100 m, per stuk

6,00

6,80

7,50

8,50

200-delig

10 stuks10 stuks15-delig

600-delig

10 stuks

10 stuks

elk 100 m100 m

Grappige 
wasknijpers

Gebruikt zijn de wasknijpers 
N° 543827. Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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

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

543827 50 stuks  2,60 1St.=
0,05

614887 6 stuks  2,50 1St.=
0,42

545276 10 stuks  6,00 1St.=
0,60

Houten wasknijpers - mini
Afmeting: ca. 25 x 3 mm, naturel, 
zonder decoratie

Afmeting: ca. 40 x 7 mm, naturel, 
zonder decoratie

Afmeting: ca. 70 x 9 mm, naturel, 
zonder decoratie

Afmeting: ca. 70 x 17 mm, naturel, 
zonder decoratie

Afmeting: ca. 120 x 30 mm, naturel, 
zonder decoratie

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

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Verstikkingsgevaar vanwege zakjes 
Waarschuwingen verwijzen naar artikel 623291, 623280, 623257, 623279 en 623268.
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116976  5,95 1St.=
0,99

580296 14,45 11,55

459991 ca. ø 30 mm  0,55

490032 ca. ø 70 mm  1,00

490076 ca. ø 140 mm  2,75

490010 ca. ø 50 mm  0,80

490054 ca. ø 100 mm  1,45

616063 ca. ø 180 mm  4,95

616052 ca. ø 40 mm  0,70

490043 ca. ø 80 mm  1,10

490087 ca. ø 160 mm  3,50

490021 ca. ø 60 mm  0,90

490065 ca. ø 120 mm  1,75

616074 ca. ø 200 mm  6,25

422239 ca. 93 x 93 mm  4,20 1St.=
0,04

510921 ø 9 mm, 10 stuks  1,25 1St.=
0,13

554451  7,15

592550  3,50 1St.=
0,29

510286 ø 8 mm, 100 stuks  5,95 1St.=
0,06

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

422228 ca. ø 107 mm  3,70 1St.=
0,04

614027  3,75 1St.=
0,15

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

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

Kunststof bol
Glashelder, 2-delig

Dikte: ca. 1,5 mm, vierkant, blanco, 
100 stuks

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

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

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

Bierviltjes
Dikte: ca. 1,5 mm, rond, blanco, 
100 stuks

Bierviltjes
Dikte: ca. 1 mm, rond met golfrand, 
ca. ø 100 mm, blanco, 25 stuks

elk  3,25 1qm=
0,93

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

Roodtinten
418850

Blauwtinten
419166

Geeltinten
418779

Groentinten
419203

elk 100 stuks 25 stuks

6 stuks

2-delig

12 stuks10 stuks
100 ml

250 ml

1000 ml

5000 ml

100 stuks

Vuurvliegjes

Gebruikt is de kunststof bol 
N° 490032.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

314879 100 ml  1,75 1L=
17,50

301313 250 ml  2,75 1L=
11,00

301461 1000 ml  8,95 1L=
8,95

314891 5000 ml  32,50 1L=
6,50

OPITEC kinderlijm
Zonder oplosmiddel.
De OPITEC kinderlijm is een uitwasbare en 
reukloze lijm op waterbasis. In de zachte, 
handzame fles is het de ideale lijm voor 
papier, karton, kurk, hout, vilt, styropor® 
en andere verschillende lichte materialen.
Met koud water uitwasbaar, droogt trans-
parant op. Geschikt voor kinderen vanaf 
3 jaar! Per stuk
EUH208.37

11,55 
14,45

Gunstig geprijsd! 

Inhoud bouwpakket

elk 10 vel
20 g/m²

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

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

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
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OPITEC solar-set met propeller
Inhoud:
20 zonnecellen (0,5V/250mA) met schroefaansluiting, 
Afmeting: ca. 32 x 62 mm
20 solar motoren RF 300 met ca. 150 mm aansluitdraad, 
Diameter ca. 25 mm, asdiameter ca. 2 mm
20 propellers, as 2 mm, ca. ø 115 mm

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

OPITEC verlichting set 4,5 V
Ideaal voor inbouw in bijv. poppenhuizen en kerststallen. Bouw zonder solderen mogelijk.
Inhoud:
2 lampjes 3,5 V E10 (rood en transparant)
2 fittingen E10
1 batterij 4,5 V
1 batterijclip met schakelaar
4 H0 stekker
2 m draad

OPITEC platte batterij
4,5 V batterij 
Kwaliteitsbatterij (zink-koolstof), 0% kwik en 0% cadmium

OPITEC elektromotor-set met propellers en drukschakelaars
Inhoud: 
10 elektromotoren
10 batterijhouders met draden
10 propellers
10 drukschakelaars
1 schakeldraad, 10 m, rood 
1 schakeldraad, 10 m, zwart

116105 91,50 87,25

202837  26,50

110303 4,50 4,05

204019 Per stuk  1,10
204112 12 stuks  11,75 1St.=

0,98210658  22,50

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

87,25 
91,50 

Gunstig geprijsd! 

4,05
4,50

Licht aan - Licht uit!
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

1,80 
2,00 

Gunstig geprijsd! 

Magneetkabels
Voor het snel opbouwen van een elektrische stroomkring. 
Met de geïsoleerde kabels, aan beide uiteinden voorzien 
van een sterke duurmagneet, kan heel eenvoudige een 
simpele stroomkring worden gemaakt. De magneetkabels 
hechten aan alle magnetische materialen zoals bijvoor-
beeld: batterijen (niet aan platte batterij 4,5 V), fittingen 
etc...De uiteinden van de magneten ø 4 mm zijn compati-
bel met banaanstekkers en krokodilklemmen, multimeters 
etc..... solderen of andere mechanische klemmen zijn niet 
nodig!
Afmeting: ca. 150 mm lang, pak 10 stuks

Schakeldraad
Meeraderig, doorsnede 0,14/1,1 mm²,
100 m spoel, per stuk

OPITEC kruiskopschroevendraaier PH
Met blauwe, vierkante 1-component handgreep, Made in 
Germany, VPA en GS getest, lemmet van gereedschaps-
staal, chroom-vanadium (58CrV4), handgreep van 
polypropyleen copolymeer (PP) en PAK-vrij, per stuk

205466 Rood  11,00 1St.=
1,10 245442 Zwart 8,25 7,75 1m=

0,08

318275 PH 0 x 60 mm  2,50

205477 Zwart  11,00 1St.=
1,10 245453 Rood 8,25 7,75 1m=

0,08

318286 PH 1 x 80 mm  2,85
318297 PH 2 x 100 mm  3,25

203014 Rood 2,00 1,80 1St.=
0,18

200053 10 stuks 3,95 3,55 1St.=
0,35 200075 10 stuks  2,10 1St.=

0,21

202019  1,75 1St.=
0,17

203036 Geel 2,00 1,80 1St.=
0,18

200064 100 stuks 32,50 29,25 1St.=
0,29 200086 100 stuks 17,00 15,30 1St.=

0,15203058 Groen 2,00 1,80 1St.=
0,18

Lampjes E 10
3,5 V/0,2 A, 10 stuks

Kunststof fitting E10
Met twee vrijliggende aansluitklemmen.
Doorsnede voetplaat 35 mm.
Passende bevestigingsschroeven: 
N° 208730

Fitting E10
Met twee soldeerogen, geschikt voor 
lampjes en LED’s met schroefdraad E 10.Lampjes E10

Helder, 3,5 V/0,2 A, 10 stuks

elk 10 stuks

elk 10 stuks

10 stuks

100 m

10 stuks 10 stuks

100 stuks 100 stuks

elk 7,75
8,25

209644 Per stuk  1,25
209828 10 stuks  11,25 1St.=

1,13

224154 Per stuk 1,85 1,65
224165 10 stuks 16,50 14,80 1St.=

1,48 212016 6,55 5,90 1St.=
0,59 209910  4,95 1St.=

0,49

Motor FA-130RA
1,5 - 3,0 V DC, gewicht ca. 15 g, ø 20 mm, 
25 mm lang, as ø 2 mm, eigenschappen 
(zonder last):  
1,5 V -  9100 omw./min - 200 mA, 3 V - 
16400 U-min - 230 mA, per stuk

Zonnecelmotor RF 300
Met aansluitsnoer. Opstartstroom slechts 
12 mA, 0,45 - 5 V DC, ø 24 mm, 12 mm 
lang, as ø2 mm, passend voor motorhouder 
art.nr. 109173.
Waarden (onbelast): 
2 V - 2350 omw./min - 0,022 A

Drukschakelaar
Aan-/uitschakelaar, afmeting: ca. 26 x 
14 x 25 mm, pak 10 stuks

Drukschakelaars
Aan-/uit schakelaar, met bevestigingslipjes, 
afmeting: ca. 29 x 12 x 10 mm lang, 
pak 10 stuks

5,90
6,55

10 stuks 10 stuks

vanaf 2,50

Dit product bevat een magneet
Kans op verstikkingsgevaar
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken
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727788  2,25 1St.=
0,01

422387 5,95 4,75 1qm=
3,17

571697 4,40 3,50 1qm=
8,16

576815  3,30

576826 9,90 7,90

563223  7,80 1kg=
31,20

628235 21,50 17,50 1kg=
5,15 418702 7,15 5,70 1qm=

1,14

458456  11,25 463822 11,50 9,20

447899  29,95 1L=
3,74

Houten spatels
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 55 x 12 x 2 mm, 200 stuks

Vlechtstroken
140 g/m², van Pop-Schock karton, gesorteerd in 10 kleuren, afmeting: ca. 1,5 x 50 cm, 
200 stuks

Borduurkarton
Van 300 g/m² karton, kleurrijk, 
afmeting: ca. 175 x 245 mm, 10 vel

Knutselhoutjes
Kleurig gesorteerd, in luciferformaat, 
afmeting: ca. 42 x 2 x 2 mm, pak 400 stuks

Kleurig gesorteerd, in luciferformaat, 
afmeting: ca. 42 x 2 x 2 mm, pak 5000 stuks

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

OPITEC grenen latten, plankjes en 
rondhout- voordeelset
Inhoud: van elk 3 stuks
grenen latten ca. 15 x 40 x 500 mm
grenen latten ca. 15 x 40 x 350 mm
grenen latten ca. 20 x 30 x 500 mm
grenen latten ca. 20 x 30 x 350 mm
grenen latten ca. 10 x 10 x 500 mm
grenen latten ca. 15 x 15 x 500 mm
grenen gelaagd hout 
ca. 15 x 150 x 400 mm
grenen rondhout ca. ø 15  x 500 mm
Totaal aan materiaal: ca. 3,4 kg

Crêpepapier set
32 g/m², in de kleuren rood, wit, violet, 
oranje, groen, geel, bruin, middelblauw, 
donkerblauw en pink, niet watervast, 
kan verkleuren,
afmeting: ca. 10 m x 50 mm, 10 stuks

Voordeelset penselen
Gesorteerd, elk 3 haar- en 3 borstelpenselen. 
Groottes: 2, 4, 6, 8 en 10, set 30 stuks

Creall® vernis - beschermende lak
Mat-glans lak op waterbasis, droogt 
glashelder op en is vervolgens waterdicht, 
1000 ml, per stuk
EUH208.33

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

4,75

3,509,20

5,70

5,95

4,4011,50

7,15

200 stuks

10 stuks

200-delig

8-delig

10 vel

400-delig

5000 stuks

30-delig 250 g
1000 ml

17,50 
21,50 Gunstig geprijsd! 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Bouw een skyline!
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204699 2,50 2,20

201277 1,65 1,50 205455  6,50 1St.=
3,25 209482  6,35 205444 5,25 4,35 1St.=

0,22

Metaalvijlsel in kunststof doos
Zeer fijn ijzerpoeder in een transparante 
kunststof box. Maakt magneetkrachten 
zichtbaar zodra een magneet in de buurt 
komt! Ideaal om mee te experimenteren 
en te verbazen!
Transparante box 97 x 70 x 10 mm 
per stuk

Staafmagneet
Rood voor noord en blauw voor zuid.
Afmeting: ca. 50 x 15 x 10 mm, per stuk

Staafmagneet
Sterke magneet met hard kunststof 
omwikkeld.
Rood voor noord en blauw voor zuid.
Afmeting: 80 x 22 x 10 mm, set 2 stuks

Hoefijzer magneet
Met N-indruk, afmeting: ca. 38 x 75 x 
7 mm, per stuk

Magneetknikkers
Met kunststof omhulde magnetische 
knikkers. Rood voor noord en blauw voor 
zuid, afmeting: ca. ø 15 mm, pak 20 stuks

MAGFORMERS® magneet set - vijfhoek
De MAGFORMERS® magneet set is vermakelijk en ideaal 
om op speelse wijze de creativiteit en mentale ontwikke-
ling van kinderen te bevorderen. Niet alleen voor kinde-
ren, maar ook voor volwassenen is de magneet set met 
zijn hoogwaardige kunststof componenten en het intelli-
gente magneetontwerp erg leuk. Ontdek op speelse wijze 
een wereld van onbeperkte fantasie, creativiteit en 
3D-ontwerpmogelijkheden.
De onderdelen zijn met andere MAGFORMERS® sets te 
combineren. Geschikt vanaf 3 jaar.
Inhoud: 12 vijfhoekige-magneet-bouwdelen in 
verschillende kleuren, elk ca. 100 x 7 x 100 mm, 
incl. voorbeeldenboek, 12-delig

MAGFORMERS® magneet set - driehoek 
en vierkant
De MAGFORMERS® magneet set is vermakelijk en ideaal 
om op speelse wijze de creativiteit en mentale ontwikke-
ling van kinderen te bevorderen. Niet alleen voor kinde-
ren, maar ook voor volwassenen is de magneet set met 
zijn hoogwaardige kunststof componenten en het intelli-
gente magneetontwerp erg leuk. Ontdek op speelse wijze 
een wereld van onbeperkte fantasie, creativiteit en ont-
werpmogelijkheden.
De onderdelen zijn met andere MAGFORMERS® 
sets te combineren. Geschikt vanaf 3 jaar.
Inhoud: 8 driehoek-magneet-bouwdelen in verschillende 
kleuren, elk ca. 55 x 7 x 50 mm, 6 vierkant-magneet-
bouwdelen in verschillende kleuren, 
elk ca. 65 x 7 x 65 mm, incl. voorbeeldenboek, 14-delig

MAGFORMERS® WOW SET - magneet auto
De MAGFORMERS® magneet set is vermakelijk en ideaal 
om op speelse wijze de creativiteit en mentale ontwikke-
ling van kinderen te bevorderen. Niet alleen voor kinde-
ren, maar ook voor volwassenen is de magneet set met 
zijn hoogwaardige kunststof componenten en het intelli-
gente magneetontwerp erg leuk. Ontdek op speelse wijze 
een wereld van onbeperkte fantasie, creativiteit en ont-
werpmogelijkheden.
De onderdelen zijn met andere MAGFORMERS® sets te 
combineren. Geschikt vanaf 3 jaar.
Inhoud: 8 driehoek-magneet-bouwdelen in verschillende 
kleuren, elk ca. 55 x 7 x 50 mm, 5 vierkant-magneet-
bouwdelen in verschillende kleuren, elk ca. 65 x 7 x 
65 mm, 1 vierkant-magneet-bouwdeel met mannetje, 
ca. 65 x 7 x 65 mm, 2 magnetische onderstelconstructies 
met zwarte banden, elk ca. 115 x 70 x 60 mm, banden ca. 
ø 60 mm, incl. 39 motieven voor 2D- en 3D-constructies 
verdeeld over 18 legkaarten en 4 legvellen, 16-delig

118679  32,50 118680  24,50 118691  44,50

2,20

1,50 4,35

2,50

1,65 5,25

2 stuks

20 stuks

12-delig 14-delig 16-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kun-
nen worden
Dit product bevat een magneet
Raadpleeg direct een arts wanneer een magneet wordt 
ingeslikt
Kans op verstikkingsgevaar
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat een magneet
Raadpleeg direct een arts wanneer een magneet wordt 
ingeslikt
Kans op verstikkingsgevaar
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken
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Basisschool

541375 14,00 11,00

474892 30,05 24,05

512037 ca. 200 x 300 mm  3,65 1qm=
6,08

554392 8,95 7,15 1kg=
14,30

elk  1,25 1m=
0,25491164  29,50 1L=

4,92

512808 ca. 200 x 300 mm
30,55 

27,55 1qm=
4,59

Uitsteekvormen set ’Ringen’
Vertind blik, geschikt voor levensmiddelen, 
afmeting: ca. ø 29 - 112 mm, ca. 30 mm 
hoog, in metalen blik, set 14 stuks

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

Knutselvilt
100% polyester, kleurig gesorteerd, 
ca. 1,5 mm dik, 10 stuks

Kunststof knopen
Vrijblijvend gesorteerd, 
verschillende kleuren en vormen, 
afmeting: ca. ø 10 - 37 mm, 500 g

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

Creall® Dacta Color plakkaat- en schoolverf set
6 flessen van elk 1000 ml in donkerrood, donkerblauw, donkergroen, zwart, 
wit en zonnegeel. De verf voldoet aan de EG richtlijn N71. 6 stuks

100% polyester, kleurig gesorteerd, 
ca. 1,5 mm dik, 100 stuks

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 kunnen 
worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 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 54,95 43,95 1kg=
2,20519556 20 kg 54,95 43,95 1kg=

2,20

Topkwaliteit
Gunstig geprijsd!

vanaf  4,40

Geel
317659

Neon groen
316583

Blauw
317006

Fuchsia
317718

Lila
317626

Rood
316608

Gemodelleerde boekenlegger

elk 5 m
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500 g

7,15
8,95

11,00

24,05

14,00

30,05

14-delig

42-delig

6-delig

10 stuks

100 stuks

De handleiding voor de boekenlegger 
kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/soft-boekenlegger

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
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H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Mozaïek tol

60 stuks

20 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

504906
Weerbestendig,

1000 g  6,75 1kg=
6,75

590477  3,80 100g=
8,44

539686
NIET weerbestendig, 

250 g  1,70 1kg=
6,80

564089  4,45 100g=
8,90

590466  3,80 100g=
8,44

622251 60 stuks  7,50 1St.=
0,13

622262 20 stuks  2,95 1St.=
0,15

490630 ca. ø 80 mm 0,80 0,60
490641 ca. ø 100 mm 0,90 0,70

539697  2,65 100ml=
3,31

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

Afmeting: ca. 10 x 10 x 2 mm, gekleurd/
glanzend, 45 gram = ca. 190 stuks

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

Acryl mozaïek
Transparant, bont gekleurd, afmeting: 
ca. 10 x 10 mm, dikte: ca. 2 mm, 50 g = 
ca. 205 stuks, genoeg voor een opper-
vlak van ca. 170 x 170 mm

Acryl mozaïek
Afmeting: ca. 5 x 5 x 2 mm, gekleurd/
glanzend, 45 g = ca. 700 stuks

Strijkkralen tol pinnen
Van kunststof, afmeting: ca. 40 mm lang, 
wit

Kunststof separator ’Cirkel’
Voor het scheiden van acrylkralen of te 
gebruiken als decoratieve hanger, helder, 
per stuk

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

500 g

50 g

619371 24,95 19,95 1kg=
39,90

Luzy Acryl mozaïek
Luzy Acryl mozaïek is van transparant 
kunststof. Verschillende vormen, kleuren 
en groottes, zeer licht materiaal.
Afmeting: ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm dik, 
500 g = ca. 2200 stuks, genoeg voor een 
oppervlak van ca. 530 x 530 mm

Geel/roodtinten
590488

Luzy acryl mozaïek
Luzy acryl mozaïek is gemaakt van transparant kunststof. Zeer 
geschikt te gebruiken in combinatie met lichtbronnen zoals licht-
kettingen, lampen of kaarsen. Door het grote assortiment aan 
vormen kunnen verschillende patronen gemaakt worden. 
Afmeting: ca. 6 - 30 mm, verschillende vormen en afmetingen, 
dikte: ca. 2 mm, 100 gram, ca. 440 stuks, genoeg voor een 
oppervlak van ca. 240 x 240 mm

Paars/roodtinten
590536

Blauwtinten
590525

Groentinten
590503

Gekleurd
590514

Per pak  5,55 1kg=
55,50

elk 100 g

De handleiding voor de gekleurde cirkels kunt 
u terugvinden op www.opitec.nl/mozaiek-tol

250 g

80 ml

elk 45 g

1 kg

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

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

TIP! Voor de tol: met een boorma-
chine, in het midden  van de 
acryl separator een gat boren.
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519523 10,30 8,25

616029  24,50

418757 7,20 5,75

519534 10,80 8,65

483664  3,00 1qm=
0,40411984 7,20 5,75

Cadeaudoosjes ’Rond’
Witte doosjes met deksel van stevige 
kwaliteit karton, zonder decoratie,
Grootste doos: ca. 15,5 x 7,5 cm 
Kleinste doos: ca. 4,5 x 2,0 cm 
Set 12 stuks

OPITEC motiefponsen ’Everyday’
Inhoud:
1 Pons - Cirkel S (gegolfd), ø 25 mm
1 Pons - Bloem L, ø 50 mm
1 Pons - Vlinder S, 23 x 15 mm
1 Pons - Hart L, 49 x 42 mm
4 stuks
Tot 220 g/m² papierdikte gschikt

Aquarel Rotmarder penselen set
4 ronde penselen in Gr. 0, 2, 4 en 6, 
4 stuks

Cadeaudoosjes “Hart”
Witte doosjes met deksel van stevige 
kwaliteit karton, zonder decoratie,
Grootste doos: ca. 13,5 x 15,5 x 7,5 cm,
Kleinste doos: ca. 3,5 x 4,5 x 2 cm,
Set 12 stuks

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

Reeves aquarel verfdoos
Het robuuste, smalle metalen doosje 
bevat 12 x aquarelverf en 1 penseel, 
afmeting: ca. 220 x 50 mm, per stuk

623589  9,95 1St.=
1,99

Talens ECOLINE® brushpennen set
De Talens ECOLINE® brushpennen met 
hoogwaardige penseelpunt zijn ideaal 
voor het maken van dunne, exacte lijnen 
of voor het vullen van vlakken. Dankzij de 
pure formule op basis van kleurstoffen en 
Arabische gom, zijn de kleuren helder en 
briljant. De transparante kleuren komen 
het beste tot hun recht op wit of zeer licht 
tekenpapier, aquarelpapier en karton. 
De verf droogt snel en is niet watervast. 
Opgedroogde werken of uitgedroogde 
penseelpunten kunnen door middel van 
water weer bewerkt/gebruikt worden.
Inhoud: 5 stiften in de kleuren citroen-
geel, magenta, hemelsblauw, groen en 
zwart, 5 stuks

8,65

8,25

5,75

10,80

10,30

7,20

12 stuks

12 stuks

4-delig

4-delig

12 vel

Meer ponsen kunt u terugvinden 
op pagina 32.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Nu in set 
voor maar

24,50

Aquarel op doosjes

728234 ca. 20 x 25 mm  4,00

573518 ca. 15 x 15 mm  2,65

573563 ca. 45 x 45 mm 8,25 7,25
728393 ca. 60 x 75 mm 12,25 11,25

573529 ca. 23 x 23 mm  4,00

573574 ca. 68 x 68 mm 12,25 11,25

OPITEC motiefpons ‘Ballon’
Tot 220 g/m² papierdikte geschikt, 
per stuk

OPITEC motiefpons 
‘Gegolfd hart’
Tot 220 g/m² papierdikte geschikt. 
Per stuk

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. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid 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.

8,00

12,95

7,95

10,95

10,10

14,95

9,95

12,95

25 vel

elk 20 ml

100 stuks

4-delig6-delig

6-delig

10 paar

403772 12,95 10,95 100ml=
12,17

505728 9,95 7,95

613973 ca. ø 110 mm 3,50 2,80 1St.=
0,28

422099 ca. ø 153 mm 4,50 3,60 1St.=
0,36

608552  1,50 1St.=
0,01

890153 10,10 8,00 1qm=
3,06

727939 14,95 12,95

elk  2,75 100ml=
13,75

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

Kunststofbad om te marmeren
Voor A4 papier, afmeting: 370 x 270 mm, 
per stuk

Kaasdoosjes
Bestaat uit deksel en bodem, afmeting: 
compleet ca. ø 110 x 22 mm, deksel ca. 
85 x 15 mm, bodem ø ca. 109 x 21 mm, 
wit, 10 paar

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

Window-Color lampionfolie
Voor het opschilderen van motieven, 
transparant, niet verwijderbaar, afme-
tingen: ca. 205 x 510 mm, 0,2 mm dik, 
pak 25 stuks

Marmerverf set Magic Marble ’Chalky Living’
Voor het marmeren van hout, glas, kunststof, papier, metaal, aardewerk, terracotta, tem-
pex. Matte, nordic-coole tinten met krijtoptiek. De verf heeft een briljante, heldere kleur, is 
weersbestendig, bevat oplosmiddel en is brandbaar. De kleurloze marmerverf in deze set 
is een effectkleur die het oppervlak laat doorschijnen op het punt waar de verf zich 
verspreidt.
Per dompel 3-4 kleuren en in totaal ca. 12 druppels gebruiken. 20 ml, per stuk
Inhoud: 6 potjes van elk 20 ml in de kleuren: noble nougat mat, mademoiselle rosè mat, 
sir petrol mat, volcanic gray mat, kleurloos en zwart, 6 stuks
waarschuwing H226 H336

Marmerverf Magic Marble
Voor het marmeren van hout, glas, kunst-
stof, papier, metaal, aardewerk, terracotta, 
tempex. Matte, nordic-coole tinten met krij-
toptiek. De verf heeft een briljante, heldere 
kleur, is weersbestendig, bevat oplosmiddel 
en is brandbaar. 20 ml, per stuk
waarschuwing H226 H336

Roze mat
727892

Volcanic gray mat
727928

Noble nougat mat
727906

Sir petrol mat
727917

elk 2,80
3,50

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Marmeren

616993  9,95 100ml=
8,88

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
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Basisschool

Pick-Up bouwpakket met luchtbanden
Houten model bestaat uit de grote bodemplaat met constructie latjes Pick-Up. 
Bouw in het klaslokaal mogelijk, zonder motor!
Voorkomende werkzaamheden: lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 240 x 140 x 160 mm, per stuk
118864  11,95

n o f g k
8+ 1-2

118820  3,50

118842  7,95

118831  5,75

118853  7,95

Voertuig bodemplaat met houten 
wielen
Gelaserde plaat van triplex met 4mm-as-
sen en profiel houten wielen, afmeting: 
ca. 240 x 120 x 60 mm, per stuk

Voertuig bodemplaat met 
veermotor
Gelaserde plaat van triplex met veermo-
tor en racebanden, afmeting: ca. 240 x 
120 x 50 mm, per stuk

Voertuig bodemplaat met 
elektromotor
Gelaserde plaat van triplex met elektro-
motor en kunststof wielen, batterijhouder 
en schakelaar, afmeting: ca. 240 x 120 x 
50 mm, per stuk

Voertuig bodemplaat met 
veermotor
Gelaserde plaat van triplex met veermo-
tor, afmeting: ca. 240 x 120 x 50, per stuk

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

808745 Per stuk  4,25
vanaf 10 stuks 3,83 801307  4,10 1St.=

0,20

Houten constructiedelen voor 
Pick-Up
21 gelaserde triplex onderdelen, 3 mm 
dik,  gaten: 4 mm, met Duitstalige 
bouwhandleiding

Bevestigingshaken, rood
Lengte 18 mm, 3 mm dik, binnengat 
(ovaal) 4,5 mm,
polypropyleen, geschikt voor M4, 20 stuks

Voertuig bodemplaat - groot
Gelaserde triplex plaat met 4 houders voor assen tot 4 mm of onze elektro-aandrijvingen, 
veer- en vliegwielmotoren. De 3 mm gaten voor de bevestiging van de aandrijving zijn 
reeds passend gemaakt. In de bodemplaat zijn aan de buitenkant nog 4mm-gaten aange-
bracht om een opbouw (carosserie) zoals bijv. onze houtconstructie Pick-Up te kunnen 
bevestigen. Ontwerp uw eigen voertuig!
Afmeting: 240 x 110 x 3 mm, per stuk
808790  1,95

vanaf 10 stuks 1,75

20 stuks

n o f k n o f g k

n o f g k n o f g k

6+ 7+

7+ 7+

1-2 1-2

1-2 1-2
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Voertuig bodemplaat - klein
Gelaserde triplex plaat met 4 houders voor assen tot 4 mm. Geschikt voor eigen ontwerp 
op 4 wielen.
Afmeting: 130 x 50 x 3 mm, per stuk
808756  0,95

vanaf 10 stuks 0,85

210016 10 metalen assen 2,20 1,90 1m=
2,00

844077 10 wielen 2,60 2,20 1St.=
0,22

256014 10 metalen assen 1,10 0,80 1m=
1,14

518240 200 elastiekjes 1,75 1,45 1St.=
0,01

842022
10 verloopstukken 

ø 4/2 mm  0,70 1St.=
0,07

842622
10 verloopstukken 

ø 4/3 mm  0,80 1St.=
0,08

601076 10 katrolwielen  0,95 1St.=
0,10

224154 Zonnecelmotor 1,85 1,65

124236 Zonnecel 3,95 3,25

109173 Motorhouder 0,80 0,60

256014 10 metalen assen 1,10 0,80 1m=
1,14

438832 2 m 3D-tape  1,10 1m=
0,55

844217 10 wielen 3,50 2,90 1St.=
0,29

Voorbeeld I: 
basisplaat, metalen assen, 
wielen met velg (medium)

Voorbeeld IV: 
basisplaat, motor, motor-
houder, metalen assen, 
batterijhouder, wielen 
(soepel lopend), propeller 
en schakelaar

Voorbeeld II: 
basisplaat, metalen assen, 
wielen (medium)

Voorbeeld III: 
basisplaat, zonnecelmotor, 
motorhouder, zonnecel, 
metalen assen, wielen 
(wit)

808789
4 wielen soepel 

lopend  2,75 1St.=
0,69

256014 10 metalen assen 1,10 0,80 1m=
1,14

109173 Motorhouder 0,80 0,60

115947 Propeller  0,95

224035 Motor 1,00 0,80

209910 10 drukschakelaars  4,95 1St.=
0,49

206197
Dubbele

batterijhouder 0,55 0,45

124247
1,5 V - 300 mA, 
84 x 62 x 4 mm 5,50 4,30

124236
1 V - 250 mA, 

46 x 62 x 4 mm 3,95 3,25

210614 2 stuks  1,10 1St.=
0,55

438832  1,10 1m=
0,55

206864 24 stuks  10,50 1St.=
0,44

Zonnecel gegoten
Hoogwaardige kwaliteit, gegoten (weers- 
en UV- bestendig) breukvast, met schroef-
verbindingen en soldeerpunten op de 
achterkant. Waarden vastgesteld bij volle-
dig zonneschijn en bij onbewolkte lucht. 
Per stuk

Camelion® alkaline Plus
Alkaline Plus batterijen leveren 
gedurende meerdere uren een con-
stante stroom, pure energie. Ideaal 
voor alle toepassingen waarbij veel 
vermogen nodig is, 0% kwik en 
0% cadmium, 1,5 V (AA)

Dubbelzijdig 3D-tape
Voor 3D-techniek, afmeting: ca. 2 m x 
12 mm x 1 mm, per stuk
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9+ 2-3

Elektrovoertuig met riemaandrijving
Eenvoudige en snelle bouw van een elektro-voertuig in klasseverband mogelijk. 
Aandrijving via elektromotor en riem. Eenvoudige stroomkring met schakelaar, 
ook zonder solderen te maken! 
Excl. 1,5 V batterij (AA).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, lijmen en monteren. 
Afmeting: ca. 150 x 75 x 85 mm
211470 Per stuk  4,50

vanaf 10 stuks 4,05

Inhoud bouwpakket
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Voor de kleintjes!

Easy-Line notitie-express
Een handige en nuttige vrachtauto die opvalt, vooral als het wordt beschilderd. 
De gaten zijn al voorgeboord.
Excl. decoratie materiaal.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 200 x 120 x 120 mm, per stuk
houtlijm: EUH208.45
101670 4,00 3,40

n o h k p q
8+ 1

Inhoud bouwpakket

�incl. lijm en 
schuurpapier

3,40 2,45
4,00 2,75

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

�Massief grenenhout

n o c h k p q r
9+ 3-4

Houten racewagen
Elementaire houtbewerkingstechnieken als boren, zagen, raspen en schuren komen aan 
bod bij het bouwen van de snelle racewagen. Incl. houten wielen en werkbeschrijving. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, vijlen en lijmen. 
Afmeting: ca. 160 x 75 x 65 mm
104416 2,75 2,45

Vormen van hout
Beukenhouten bal ca. ø 37 mm, beuken staaf ca. ø 30 x 38 mm, beukenhouten kubus 
ca. 30 x 30 x 30 mm, beukenhouten spindel ca. 61 mm
Multifunctionele klemmen, schroefjes met oog, koord. 
De houten vormen hebben allemaal hetzelfde gewicht (+/- 3 g). Geschikt voor 
verschillende experimenten (stromingsweerstand), per set
569344 6,50 5,20

Inhoud bouwpakket

Figuurzaag sjabloon ’Tangram’
Triplexplaat, gelaserd, eenvoudige figuurzaag werkzaamheden,
Afmeting: ca. 150 x 150 x 3 mm, per stuk
115936 2,20 1,90

n o c h r
9+ 1-2

PEBARO figuurzaagset
Inhoud: 1 figuurzaag, 6 reserve zaagbladen, 1  houten 
zaag-plankje, 1 klem, 1 stelsleutel, 1 rondvijl, 1 hamer, 
1 drilboor, 8-delig
350183  15,00

Standaard figuurzaagblaadjes

Progressieve figuurzaagblaadjes

5,20 1,90
6,50 2,20

Basisschool

Pégas® Regular Progressive - figuurzaagblaadjes
De speciale progressieve rangschikking van de tanden is 
speciaal ontworpen voor studenten en jonge gebruikers. 
Geschikt voor kunststoffen, zacht en hard hout en ijzer en 
non-ferro metalen.

Pégas® Skip Progressive - figuurzaagblaadjes
De speciale rangschikking van de tanden is speciaal 
ontwikkeld voor scholen en jonge gebruikers. Uitermate 
geschikt voor het met de hand zagen van kunststof, 
zacht- en hardhout.

303418 Gr. 2, fijn (15 tanden/25 mm)  2,95 1St.=
0,25 302984 Gr. 2 fijn (20 tanden /25 mm)  2,20 1St.=

0,18

303429 Gr. 5, middel (12 tanden/25 mm)  2,95 1St.=
0,25 303050 Gr. 5 middel (17 tanden /25 mm)  2,20 1St.=

0,18

303430 Gr. 2, fijn (15 tanden/25 mm) 24,95 22,50 1St.=
0,16 303094 Gr. 2 fijn (20 tanden /25 mm) 16,95 15,25 1St.=

0,11

303474 Gr. 5, middel (12 tanden/25 mm) 24,95 22,50 1St.=
0,16 303108 Gr. 5 middel (17 tanden /25 mm) 16,95 15,25 1St.=

0,11

12 stuks 12 stuks

144 stuks 144 stuks
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2,95
3,25

n c f h i k p q r
7+

OPITEC PLUS LINE
Houten boot
Aan de hand van een planmatige manier van werken ontwikkelen kinderen vanaf de 2e 
klas een eigen vorm boot die voldoet aan de eisen die aan een echt vaartuig worden 
gesteld: de boot moet goed in het water liggen, niet omkiepen, maar toch nog goed 
kunnen bewegen.
Tijdens het boren leren de kinderen verschillende draairichtingen en hun uitwerking ken-
nen. Later gaat het om het maken van de reling, zodat niemand in het water kan vallen. 
Bovendien heeft het zeil een grote invloed op de snelheid, die met het zeil ook nog eens 
gereguleerd kan worden.
Voorkomende werkzaamheden: zagen, schuren, vijlen, boren, timmeren, 
vlechten en lijmen. 
Dit bouwpakket ondersteunt competentiegericht werken met handenarbeids-en 
natuurkundige principes conform het nieuwe ‘LeerplanPlus’. 
Leerplan vereisten: volgens LeerplanPlus passend onderwijs, eenvoudige werktuigen en 
materialen te gebruiken, veilige omgang met gereedschappen, eenvoudige tekeningen 
interpreteren en deze na te bouwen, het beoordelen van uitkomsten, combinaties van 
materialen. Afmeting: 200 x 150 x 260 mm, per stuk
117204 3,25 2,95

n i k p q

OPITEC PLUS LINE 
Luchtballon-voertuig
Het ballonvoertuig is eenvoudig en snel te maken in het klaslokaal. Het pakket bevat 
genoeg speelruimte voor eigen experimenten en ideeën met het thema: het terugslag 
principe. Een breed scala aan mogelijkheden. Naast het bouwen ondersteunt het ook het 
competentiegericht werken volgens het nieuwe LeerPlanPlus. 
Voorkomende werkzaamheden:  knippen en lijmen 
Leerplan vereisten:  volgens LeerplanPlus passende onderwijs, natuur/wetenschappelijke 
arbeid- en cognitieve methoden waarbij bijv. lucht wordt toegepast, het veilig en voorzich-
tig omgaan met gereedschap, verplaatsingsgedrag van rollende voorwerpen, eenvoudige 
handleidingen en modeltekeningen maken en gebruiken, composiet van materialen. 
Afmeting:  ca. 150 x 90 x 170 mm
210267 Per stuk  3,25

vanaf 10 stuks 2,93
6+

HOUTEN 
BOOT

LUCHTBALLON-VOERTUIG

Een concept-pakket,
vele mogelijkheden

Een concept-pakket,
vele mogelijkheden

314396 37,50 33,75 314488 39,95 35,95

DICK sleutelvijlen
Vijlen set met 2-componenten grip, voor algemene vijlwerkzaamheden, 100 mm vijllengte.
Van elk 1: rond, halfrond, driekant, vierkant, vlakstomp en vlakspits, 6 stuks

DICK vijlen en rasp
Werkplaats vijlen met kunststof grip, voor algemene en grove vijlwerkzaamheden, 
200 mm vijllengte.
Van elk 1: rond, halfrond, driekant en vlak stompe vijl en een halfronde rasp, 5 stuks

33,75 35,95
37,50 39,95

6-delig 5-delig

n o c h k q r
8+ 3-4

Prikbord-rups
Ideaal bouwpakket om met de figuurzaag te oefenen.
De omtrek van de rups van de handleiding op de triplex plaat overnemen, uitzagen en 
de segmenten naar eigen smaak beschilderen. Tot slot de zes kurk schijven vastlijmen 
op de houten rups en klaar is dit leuke prikbord! Excl. decoratie.
Voorkomende werkzaamheden: zagen, lijmen, aftekenen en schuren.
Afmeting: ca. 600 mm lang, kurk schijven: ø 85 mm
103225 Per stuk  3,95

vanaf 10 stuks 3,56

Inhoud bouwpakket

�Bouwen zonder boren

Soma houten blokjes Technix & Cool
Beukenhout, afmeting kubus gemonteerd: ca. 45 x 45 x 45 mm, 
afmeting kubus afzonderlijk: ca. 15 x 15 x 15 mm, met handleiding, 27 stuks
531356 2,00 1,60 1St.=

0,06

n o h k
6+ 1-2

Beukenhout, afmeting kubus gemonteerd: ca. 90 x 90 x 90 mm, 
afmeting blokje: ca. 30 x 30 x 30 mm, met handleiding, 27 stuks
101348 5,95 5,05 1St.=

0,19

Beukenhout 27 stuks
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

n o a c k l p q r n o c h k p q r

n o c h k p q rn o a c k l p r

11+ 8+

8+10+

2-4 2-4

2-42-4

Ratel
Veel geluid maken is makkelijk te maken!
Met stelschroef voor het ratelplankje. Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, 
aftekenen, slijpen en lijmen.
Afmeting: ca. 185 x 30 x 200 mm, per stuk

Bloktrommel - met trommelstok
Het meeste geschikt als ritme instrument. Op deze houten bloktrommel kunnen 2 verschil-
lende tonen met de trommelstok worden gemaakt. Compleet bouwpakket inclusief 
beschrijving en ideeën voor de afwerking. Voorkomende werkzaamheden: zagen, 
aftekenen, schuren en lijmen. Afmeting: ca. 25 x 10 x 6,6 cm, per stuk

Fluit - van hout
Kleine verpakking met onderdelen voor de bouw van een fluit; de fluittoon kan in hoogte 
worden gevarieerd. Hierdoor is de fluit ook geschikt als muziekinstrument. Door het ver-
schuiven van het kleine stukje hout wordt het volume van het klanklichaam veranderd 
waardoor je bij het blazen verschillende tonen krijgt. Onbehandeld hout, bouwpakket 
inclusief handleiding. Boren niet nodig!
Lengte: 200 mm, per stuk.

Afrikaanse klankbuis
Het meest geschikt voor toepassing als ritme instrument. De klankbuis is een houten pijp 
die aan twee kanten is ingezaagd. Aan het einde van de buis is een beweeglijk rondhout 
met 2 hardhouten ballen gemonteerd. Door het ritmisch heen en weer bewegen van de 
klankbuis raken de ballen het hout en geeft de klankbuis zijn geluid af. Voorkomende 
werkzaamheden: boren, zagen, schuren en lijmen.
 Afmeting: ca. 300 x 50 x 50 mm, per stuk

100010 2,10 1,90 107078 2,35 2,10

106762 1,15 1,05107067  2,25

1,90
2,10

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

2,10
2,35

1,05
1,15

Alvast voor de WK 2018

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

�Massief grenenhout

Voortgezet onderwijs
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Inhoud bouwpakket

n o c f h j k r

n o c k l p r

n o h k p q

n o a c i k l p q r

10+

10+

6+

12+

4-6

6-8

3-4

6-8

Trommel
Dit bouwpakket is al vele malen beproefd. Het gunstig geprijsde bouwpakket kan als pro-
ject in het onderwijs worden gebruikt. Bij handenarbeid kan het in elkaar worden gezet, 
bij tekenen kan het worden beschilderd en tijdens de muziekles kan het worden bespeeld. 
Voorkomende werkzaamheden: zagen, schuren en lijmen.
Afmeting: ca. 21 x 21 x 20 cm, per stuk

Schellenstok
Bij dit muziekinstrument zijn 6 paar aluminium schellen stevig aan een houten handgreep 
bevestigd. De schellenstok kan als een tamboerijn worden bespeeld. 
Bouwpakket inclusief handleiding.
Totale lengte 350 mm, per stuk

Regenmaker
In het stevige resonantiehuis van karton worden spiraalvormig spijkertjes geslagen. De 
regenmaker wordt gevuld met granulaatkorrels die zorgen dat er uit de klankkast een 
zacht, lang aanhoudend geruis komt. Voorkomende werkzaamheden: vullen en lijmen.
Afmeting: ca. ø 55 x 500 mm, per stuk

Magnetisch tafelvoetbalspel
Een eenvoudig principe met veel speelplezier. Hier worden de speelfiguren m.b.v. sterke 
neodym magneten over het veld bewogen. Doel van het spel is de bal via de zijkant of 
middels een direct schot in het doel van de tegenstander te schieten. Door de opzet, de 
sturende magneet onder het speelveld en de speelfiguur op het speelveld worden 
motoriek en ruimtelijk inzicht sterk verbeterd.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, lijmen en schroeven.
Afmeting: ca. 500 x 300 x 180 mm, per stuk

109014 5,95 5,35

107034 2,50 2,25

109106 3,50 3,15

110213  13,95

309034 75 g  3,55 1kg=
47,33

449374 17,50 14,50 100ml=
3,02

308658 250 g  6,50 1kg=
26,00

308670 750 g  11,95 1kg=
15,93

Uhu houtlijm express
Zonder oplosmiddel.
UHU houtlijm express is een bijzonder snel hard wordende, universele witte lijm met grote 
hechtkracht, geschikt voor alle houtsoorten. Droogt transparant op. Droogtijd 4-15 minuten. 
Vrij krachtige lijm met water te verwijderen, per stuk
EUH208.45 Marabu Basic acrylverf set

6 kleuren van elk 80 ml in midden geel, karmijnrood, midden blauw, sapgroen, wit en 
zwart, op waterbasis, crèmeachtig, goede dekking, zijn lichtecht, drogen waterdicht en 
fluweelachtig mat op

5,35 3,15

2,25

14,50

5,95 3,50

2,50

17,50

Inhoud bouwpakket

Waarschuwing! Dit artikel bevat magneten of magnetische onderdelen. Mag-
neten die in het menselijk lichaam elkaar of een metalen voorwerp aantrekken 
kunnen ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken. Haal onmiddellijk 
medische hulp als magneten worden ingeslikt of ingeademd.

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

Inhoud bouwpakket

�Montage zonder boren!

6-delig
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n o a c d f g h j k m p q r

n o a c e f h k l p q r

n o a c h i k p q r

n o a c g i p q

14+

12+

11+

14+

16-20

10-12

6-8

12-16

Mississippi Lady
- Kan varen! -
Door de vele voorbereide onderdelen is dit schip voor de leerlingen eenvoudig te maken.
Een vlotte reis wordt verzorgd door een in de romp ingebouwde motor met aandrijfketting. 
Door de manier van bouwen is er veel ruimte om eigen ideeën toe te voegen
Het overzichtelijke bouwplan, met veel tekeningen en bouwsjablonen 1:1, alsmede een 
overzichtstekening garanderen een probleemloze montage.
Excl. 4,5 V batterij. Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, schuren/vijlen, aftekenen 
en lijmen. Afmeting: ca. 750 x 220 x 440 mm, per stuk

Strandstoel
Compleet pakket voor een tweedelige strandstoel, inclusief linnen voor de rugleuning. Om 
lekker in de zon te zitten of om te relaxen. De leerlingen zullen er met plezier aan werken.
Door zijn robuuste uitvoering is de stoel ook geschikt voor volwassenen. De combinatie van 
naaiwerk en houtarbeid maakt het werkstuk uitermate geschikt om in groepsverband uit te 
voeren.
Voorkomende werkzaamheden: meten, zagen, vijlen, boren, naaien en lijmen.
Afmeting (in elkaar gezet): ca. 350 x 55 x 700 mm
Zitvlak: ca. 345 x 265 mm, per stuk

Watervliegtuig
Materiaalmix van multiplex en tempex.
Mooi gevormd model dat middels propelleraandrijving over het water glijdt. Stuurbaar 
door verstellen van de zijroeren. Eenvoudige stroomkring (ook zonder solderen mogelijk) 
met schuifschakelaar. Uitvoerige handleiding met sjablonen.
Excl. 2 batterijen (AA).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, lijmen, vijlen, schuren en 
monteren.
Afmeting: ca. 250 x 310 x 150 mm, per stuk

Tafelgrill
Dagelijks te gebruiken, handzame tafelgrill, bestaande uit een blikken frame met een 
grillrooster van 300 x 250 mm, een luchtschuif en een aslade. Het maken van de tafelgrill is 
boeiend werken met metaal. Het samenvoegen van de afzonderlijke metalen delen gaat 
probleemloos d.m.v. schroefverbindingen.
Wij raden aan het te verven met thermolak 588205.
Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, snijden en aftekenen.
Afmeting (zonder rooster): ca. 260 x 260 x 220 mm

103152 19,95 17,95

108351 Per stuk  14,75
vanaf 10 stuks 13,28

113141 5,25 4,75

112198 Per stuk  14,95
vanaf 10 stuks 13,46

343173 100 g 11,25 10,00
308522 100 mm  2,50 1St.=

0,63

308304  199,00 319008 19,50 17,55
343184 200 g 12,95 11,70

308533 150 mm  3,10 1St.=
1,55343117 300 g 14,50 13,05

Bankhamer DIN 1041
Met hickory steel, per stuk Lijmklem

Metaal, verzinkt, KS-coating, set 4 stuks

BOSCH accuboormachine PSR 14,4 LI-2
Technische gegevens: 
Onbelast toerental:  0 - 1300 omw/min
Max. draaimoment:  40 Nm 
Draaimoment standen: 10
Gewicht met accu:  ca. 1,14 kg  
Accuspanning:   14,4 V  
Accutechnologie:   Li-ion accu
Boordiameter: hout 30 mm
 staal 10 mm

Houtboren set + centreerboor
Houtboren met centreerpunt, afmeting: 
ø 3-13 mm en 1 centreerboor verstelbaar 
van ø 15-25 mm en ø 25-45 mm, 13-delig

Inhoud bouwpakket

�Drijvend

�met aandrijfketting

17,95 4,75

17,55

19,95 5,25

19,50

13-delig4 stuks100 g
200 g
300 g

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Drijvend

Wijzigingen in patroon- en 
kleurstelling voorbehouden!

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

Buiten
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7,15
7,95

Waterfiets met elektro-aandrijving
Materiaalmix van tempex en multiplex. Een houten figuur wordt door een mechanische 
aandrijving bewogen en hierdoor ontstaat de indruk dat de boot als een waterfiets werkt. 
Eenvoudige stroomkring met schuifschakelaar, ook te maken zonder solderen.
Excl. 2 batterijen 1,5V (AA).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, vijlen, schuren, lijmen, monteren.
Afmeting: ca. 240 x 135 x 130 mm, per stuk

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

Wind Flyer 2
Dit zweefvliegtuig moet optisch, technisch en aërodynamisch afgewerkt worden. 
Uitstekend instapmodel in de conventionele bouwmethodiek. Het met papier bespannen 
vliegtuig heeft van nature een uitstekende hoog start.
Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, aftekenen, schuren/vijlen en lijmen.
Technische gegevens:
Spanwijdte: 735 mm.
Lengte: 625 mm.
Gewicht: 120 g
Vleugelbelasting: 10,9 g/dm²

In- en outdoor ’Jeu de Boules’
Materiaalmix van hout, aluminium en acrylglas. Geschikt als boor- en zaagoefening. De 
materialen zijn geprefabriceerd op de basis-afmetingen. Alleen de gaten en uitsparingen 
dienen nog geboord/gezaagd te worden.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, lijmen en monteren. 
Afmeting: ca. 170 x 60 x 210 mm, bal: ca. ø 45 mm, per stuk

113808 7,95 7,15

117237 9,95 8,95

102056 Per stuk  9,75
vanaf 10 stuks 8,78

117558  6,25

n o a c d i j k p q r

n o a c d k p q r

n o a c h i k m p q r

n o a c h k p q r

12+

12+

13+

12+

6-8

6-8

16-20

6-8

opitec.com

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

�Drijvend

Voor een model is nodig:

ca. 50 g spanlak, ca. 15 g verdunning en ca. 20 g Ponal express
A.u.b. apart bestellen.

735 mm spanwijdte

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

�Akku 1,2V/600mAh

�Zonnecellen 2V/100mA

Inhoud bouwpakket

6,258,95
9,95

Solar catamaran
Met solaraandrijving over het water glijden is geen probleem voor de solar-catamaran. 
Door de motorhouder te draaien kan de stromingsrichting en dus de vaarrichting worden 
ingesteld. Snelle montage op 2 plastic flessen 0,5 tot 1,5 liter-flessen (niet inbegrepen) 
met kabelbinders. Geschikt als eenvoudige zaag- en booroefening en het maken van een 
eenvoudige stroomkring met schakelaar (ook zonder solderen mogelijk).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren, monteren (solderen).
Afmeting: ca. 190 x 220 x 130 mm, per stuk
111714 9,50 8,55

n o a c d g j k p q r
12+ 3-4

Inhoud bouwpakket

�Zonnecellen 1,5V/300mA

8,55
9,50

Libelle
Rubbermotor modelvliegtuig met verbazingwekkende vliegeigenschappen.
Het zeer lichte zweefvliegmodel heeft door zijn optimale materiaalgebruik en een slimme 
constructie een wonderbaarlijke stevigheid. De op een pylon geplaatste draagvleugel 
garandeert probleemloze vliegeigenschappen in motor- en zweefvlucht.
Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, aftekenen, schuren/vijlen en lijmen.
Technische gegevens:
Spanwijdte: ca. 800 mm
Lengte: ca. 650 mm
Gewicht: ca. 80 g
Oppervlakbelasting: ca. 6,8 g/dm²
Propeller: ca.250 mm lang
houtlijm: EUH208.45
102894 Per stuk  11,95

vanaf 10 stuks 10,75

n o b h k m p q r
12+ 6-8

800 mm spanwijdte

Inhoud bouwpakket

�incl. lijm
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OPITEC modern

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

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

Levering zonder fles

117570  2,95

n o c i k p q
10+ 1-2

Easy-Line Brandstofcel-SUV-voertuig (zoutwatermotor)
Dit is het concept van een milieuvriendelijk brandstofcel-voertuig. Leer spelenderwijs de 
verbluffende energiewinning uit zout water kennen. De brandstofcel bestaat uit drie onder-
delen (magnesium-plaatjes, membraam en zwarte kathode). Met ieder magnesium-plaatje 
kan het SUV-voertuig tot vier uur ononderbroken rijden. Het bouwpakket bevat drie mag-
nesium-plaatjes. Alle materialen in dit bouwpakket zijn milieuvriendelijk en bevatten geen 
giftige toevoegingen.
Het SUV-voertuig heeft vierwielaandrijving en kan prima door het landschap rijden.
Reserve plaatjes kunt u terugvinden onder artikelnr. 114608
113901 24,95 22,45

n o m
10+ 1-2

LE
T O

P!
 N

ie
t g

es
ch

ikt
 vo

or
 ki

nd
er

en
 

jo
ng

er
 d

an
 3 

ja
ar

Di
t p

ro
du

ct
 b

ev
at

 kl
ei

ne
 on

de
rd

el
en

 
di

e i
ng

es
lik

t k
un

ne
n 

w
or

de
n

Ka
ns

 op
 ve

rst
ikk

in
gs

ge
va

ar
Aa

nb
ev

ol
en

 le
ef

tij
d:

 va
na

f 1
0 j

aa
r

n o c p q r
10+ 2-3

Acryl mobiel-/ tablethouder ’To Go’
Uw omvangrijke houder meenemen voor onderweg, is niet meer nodig! Onze houder, 
gemaakt van 4 mm acrylstroken, kan eenvoudig in elkaar gezet en uit elkaar worden 
gehaald en in een broek- of jaszak worden gestopt.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, schuren en polijsten. 
Afmeting (opgebouwd): ca. 135 x 150 x 30 mm, per stuk
116208 2,00 1,50

Inhoud bouwpakket

n o a c k p q r
12+ 3-4

Wandklok ’Labyrinth’
Materiaalmix van kunststof en hout. Zaag werkstukje. Voorkomende werkzaamheden: 
aftekenen, zagen, boren, schuren, lijmen en monteren. Afmeting: ca. 290 x 290 x 30 mm
116356 6,50 5,85

Inhoud bouwpakket

22,45

5,851,50

24,95

6,502,00

UBTECH Jimu AstroBot Kit
Spelenderwijs leren programmeren!

De Jimu AstroBot Kit is een modulair robot-bouwpakket met 5 servomotoren en 397 een-
voudig koppelbare, in elkaar grijpende delen. Zonder gereedschap kunnen niet alleen de 
drie vooraf gedefinieerde robots worden gebouwd, maar ook verschillende individuele 
karakters. De enige grens is de eigen fantasie! Zelf een robot bouwen en programmeren - 
met dit bouwpakket is dat geen probleem. Met de stap-voor-stap 3D-handleiding van de 
gratis Jimu Robot App (iOS/Android) kun je gemakkelijk de robot bouwen en programme-
ren. Tevens kun je je eigen foto’s, video’s en programmeringen uploaden en met een 
wereldwijde Jimu Robot Community delen. Per stuk
118532  205,00

3 modellen
LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Lees de veiligheidsinstructies en bewaar de voorschriften die voor 
uw eigen veiligheid dienen in de meegeleverde handleiding!
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar
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6,20

7,153,00

2,90
7,75

8,953,50

3,25

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

TechCard propellerwagen
Eenvoudig en snel maken van de propellerwagen in klassenverband mogelijk. 
Excl. 2 batterijen 1,5 V (AA).
Met behulp van een schaar en hobbylijm is het model in een handomdraai gebouwd! 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, knippen en lijmen. 
Afmeting: ca. 150 x 90 x 160 m
206772 3,25 2,90

n o i k p q
10+ 2-3

Met schakelaar!

n o a b c g h k p q r
12+ 6-8

Pick-up oldtimer
Eenvoudig te maken en mooi gevormd model (metaal/hout) van een oude vrachtwagen.
Ideaal voor projectwerk in klassenverband. Vrije vormgeving is mogelijk door zelf de radia-
teur, cabine en opbouw te maken. Duidelijke handleiding met sjablonen op een schaal 1:1 
en verklarende afbeeldingen en tekeningen (voor pick-up of bakwagen).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen (hout+metaal), buigen, boren en lijmen.
Afmeting: ca. 200 x 110 x 135 mm, per stuk
108937 7,75 6,20

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking  
2 mogelijkheden

n o a c h k p q r

n o a b c d g h j k p q r

10+

12+

4-6

6-8

Mobielhouder
Wie kent het niet: je mobiel rinkelt en is nergens te vinden. Leg na gebruik het mobieltje in 
de houder en je bent hem nooit meer kwijt. Het aanpassen van de body is altijd mogelijk, 
zodat verschillende GSM modellen erin passen. In de handleiding worden verschillende 
varianten beschreven. De bouw is ook zonder boren mogelijk! Voorkomende 
werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, vijlen en lijmen. 
Een verpakking - 2 mogelijkheden. 
Afmeting: ca. 26 x 14 cm. Excl. GSM en decoraties

OPI-ROBO R3O3
Mechanisch aangedreven loop-robot. De aandrijving 
geschiedt middels een elektrische aandrijving en 
excentrische aandrijfassen. De energie wordt geleverd 

100078 3,50 3,00

111666  7,50

Inhoud bouwpakket

�1 verpakking  
2 mogelijkheden

n o a c f k l p q r
12+ 6-8

Letterbak - kwartsklok
Bouwpakket voor een letterbak met geïntegreerd kwarts-uurwerk. De grenen latten van 
zowel het frame als het binnendeel worden door inkepingen nauwkeurig met elkaar 
verbonden. De handleiding geeft duidelijk aan hoe men vakkundig houtverbindingen 
kan maken.
Compleet met bedrukte wijzerplaat van karton.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, lijmen, schuren en monteren.
Excl. batterij 1,5V (AA). Afmeting: ca. 420 x 300 x 40 mm, per stuk
120047 8,95 7,15

Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

OPITEC klassiek

door batterijen in een batterijhouder op de rug. Twee rode LED’s als ogen en een 
schuifschakelaar als mond maken de elektrische schakeling compleet.
Uitvoerige Duitstalige handleiding met sjablonen garandeert de succesvolle bouw 
van de ROBO R3O3.
Excl. 2 batterijen (AA).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren/vijlen, solderen, 
lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 100 x 90 x 250 mm, per stuk
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Voortgezet onderwijs

n o a b c d g i k l p q r
13+ 14-15

Ophaalbrug
Constructie van een nostalgische ophaalbrug, zoals die ook nu nog in gebruik zijn. 
De via een schakelaar aangestuurde motor laat de brug naar boven en beneden gaan. 
Lichtdiodes en een mechanisch aangedreven slagboom geven aan of en wanneer 
de brug vrij is.
Het bouwpakket is grotendeels voorbewerkt.
Excl. 2 batterijen baby 1,5 V.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, solderen, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 600 x 150 x 320 mm, per stuk
105456 17,95 16,15

Inhoud bouwpakket

n o a b c p q r
12+ 6-8

Thermo-ventilator
Lesmodel, wat de werking van een bimetaal 
duidelijk maakt.
Levering met waxinelichtje en bimetaal. 
Zonder 4,5 V batterij
Afmeting bodemplaat: ca. 200 x 150 x 90 mm, 
per stuk
105434 6,75 6,10

opitec.com

Inhoud bouwpakket

�incl. waxinelichtje

n o a b c d g k p q r
12+ 10-12

Geheimcode kluis
De geheimcode kluis kan alleen met een bij de bezitter 

105026 9,75 8,75

Inhoud bouwpakket Inhoud bouwpakket

�Eenvoudige stroomkring 
zonder solderen mogelijk!

n o a b c i k l p q r
12+ 6-8

Stoplicht met LED
Compleet herziene mechanische stoplicht schakeling die makkelijk is te bouwen. Als con-
tactwals wordt een stukje metaal om een rondhout (ø 50mm) gewikkeld en met punaises 
bevestigd. De stroomkring wordt met een schuifschakelaar gesloten. Werkt alleen op 
2 AA-batterijen van 3 V (a.u.b. apart bestellen).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren, buigen en bekabeling, 
ook zonder solderen mogelijk.
Afmeting: ca. 200 x 100 x 150 mm
111529 Per stuk  5,95

vanaf 10 stuks 5,36

opitec.com

n o a b c d j k p q r
12+ 4-6

Magisch fotolijstje
Dit verfijnde fotolijstje is een must voor uw foto’s. Eenvoudig te maken fotolijstje van 
acrylglas en hout. In de zijkanten zijn LED’s ingebouwd die middels een magneet en 
Reedcontact uit- dan wel ingeschakeld kunnen worden. Kan zonder solderen worden 
gemaakt! De volgende werkzaamheden komen aan bod: aftekenen, boren, zagen, lijmen. 
Bouwpakket geleverd zonder 9V blokbatterij en punaises. Afmetingen: ca. 200 x 55 x 
140 mm, per stuk.. Magneten voor experimentele doeleinden!
111161 4,35 4,10

opitec.com

Inhoud bouwpakket

Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Dit product bevat een magneet
Raadpleeg direct een arts wanneer een magneet wordt ingeslikt
Kans op verstikkingsgevaar
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken

n o a b c d k p q r
12+ 5-6

Kastalarm
De akoestische lichtalarminstallatie reageert bij de geringste lichtinval met een 
schelle zoemtoon. De inbouw in een plexiglazen kastje maakt het mogelijk het 
alarm overal in te bouwen (kast, koffer enz.), waar ongeoorloofd openen 
onmiddellijk opgemerkt moet worden.
Excl. 9 V batterij. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, solderen, 
lijmen en monteren. Afmeting: ca. 80 x 60 x 33 mm
105107 Per stuk  4,25

vanaf 10 stuks 3,83

Inhoud bouwpakket

16,15 6,10
17,95 6,75

8,75

4,10

9,75

4,35

bekende code geopend worden. Een door de code ingeschakelde aandrijfmotor opent de 
kluis. De elektrische schakeling om de kluis te openen en te sluiten wordt over een relais 
gestuurd. Het openen van de kluis kan alleen met de vooraf ingestelde code, die het ope-
ningsmechanisme in werking stelt. Wordt er een verkeerd contact ingedrukt, dan wordt het 
relais “op scherp gesteld’. Het breken van de code is vrijwel onmogelijk. Excl. 4,5 V batterij.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, solderen, schuren/vijlen, lijmen 
en monteren. 
Afmeting: ca. 135 x 120 x 260 mm, per stuk
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Houten handschuurblok
Dit werkstuk vergemakkelijkt het gebruik van schuurpa-
pier. Het geavanceerde ontwerp maakt het wisselen van 
schuurpapier snel en gemakkelijk.  Schuuroppervlak: ca. 
60 x 200 mm. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, 
zagen, boren, lijmen en monteren. 
Afmeting: ca. 200 x 60 x 100 mm, per stuk

DVD-rek
Dit rek heeft plaats voor 13 tot 15 Dvd’s.
De stevige houten constructie kan met meer rekken worden uitgebreid. Bijv. meerdere 
rekken op elkaar stapelen of 3 rekken met elkaar verbinden.
Met papieren sjablonen (schaal 1:1), duidelijke werkstappen en gedetailleerde tekeningen, 
lukt het iedereen.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren en lijmen.
Afmeting: ca. 270 x 195 x 385 mm, per stuk

Romeinse katapult
Auteur - Prof. Girolamo Covolan
Model gebaseerd op authentieke tekeningen van een Romeinse katapult. Om dit model 
te kunnen bouwen is geen speciale vaardigheid vereist. Compleet bouwpakket inclusief 
hoogwaardig elastiek garanderen een lange levensduur. Pakket compleet met gedetail-
leerde beschrijving met vele tekeningen en sjablonen, schaal 1:1.
Afmeting: ca. 250 x 100 x 270 mm

Schuurblok - bouwpakket
Met dit bouwpakket wordt een handig schuurblok 
gemaakt met een slimme spaninrichting voor het snel 
verwisselen van het schuurpapier.
Schuuroppervlak: ca. 25 x 75 mm voor fijne 
schuurwerkzaamheden. 
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen en 
lijmen. Afmeting: ca. 25 x 75 x 30 mm, per stuk

CD-standaard wolkenkrabber
Het bouwpakket cd-standaard ‘wolkenkrabber’ biedt plaats aan 21 cd’s. Voet en standaard 
van grenenhout. Zijdelen van multiplex. Ideaal als booroefening.
Incl. gedetailleerde Duitstalige handleiding. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, 
zagen, boren en lijmen.
Afmeting: ca. 200 x 200 x 520 mm, per stuk

Stereo - actiefbox met versterker
Deze box is geschikt voor alle gangbare MP3-spelers, mobieltjes en PC’s uitgerust met een 
3,5 mm stereo-bus. Met aan/uit schakelaar en volumeregeling. De opdruk op de kant en klaar 
geëtste printplaat maakt het aanbrengen en solderen van de onderdelen eenvoudig. In de 
handleiding wordt de bouw van 2 verschillende modellen beschreven.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren, lijmen, plakken en solderen.
Excl. 9 V blokbatterij.
Afmeting: ca. 160 x 95 x 80 mm, per stuk

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

117329 3,50 3,15

101119  6,60

106669 Per stuk  4,95
vanaf 10 stuks 4,46

567951 1,50 1,35

112972 9,75 7,80

111851 11,95 10,75

116655 Per stuk  4,50
vanaf 10 stuks 4,05

n o a c i k l p q r

n o a c k l p q r

n o a c f k p q r

n o c i j k p q r

n o a c i j k p q r

n o a b c d g h k l p q r
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3,15

6,60

1,35

7,80

10,75

3,50 1,50

9,75

11,95

Inhoud bouwpakket

Zonder schuurpapier

Inhoud bouwpakket

Zonder schuurpapier

Inhoud bouwpakket Inhoud bouwpakket

Inhoud bouwpakket

�Eenvoudig te monteren 
zonder solderen!

�Opbouw in het klaslokaal 
mogelijk.

Inhoud bouwpakket

�Massief grenenhout

1 verpakking
2 mogelijkheden

Inhoud bouwpakket
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Dagbesteding

480644 500 g 7,80 6,80 1kg=
13,60

492986 95 g 4,95 3,95 1kg=
41,58

492997 225 g 13,95 11,95 1kg=
53,11

476517 A5  5,45

520180 ca. 180 x 240 x 3 mm  1,50 1qm=
34,72

936318 Rozenblaadjes  4,90 100g=
9,80

936307 Lavendel  4,10 100g=
8,20

455779 19,40 15,50 1L=
103,33

520582  1,85 1qm=
1,16

409033 5000 g 28,45 24,85 1kg=
4,97

476975 A4  7,75

520179 ca. 250 x 340 x 3 mm  2,30 1qm=
27,06

476492 ca. 400 x 500 x 2 mm  2,95 1qm=
14,75

Katoen cellulose
Grondstof voor het maken van papier. 
Zuivere cellulose is onmiddellijk te gebrui-
ken voor papier (in een bak met water, 
roeren, laten zwellen en scheppen). Door 
toevoeging van plantaardige -en textiel-
pulp, wordt het handgeschepte papier 
beter houdbaar en compacter.

Giet-gelatine
Organische lijm, geeft het papier meer 
sterkte en is beter beschrijfbaar.

Bespannen schepraam
Kunststof bespanning, robuuste uitvoering, 
watervast, 2-delig

Drukvilt
Duurzaam, goed wasbaar natuurlijk 
materiaal, per stuk

Potpourri
Gedroogde rozenblaadjes voor o.a. geurzakjes, potpourri en papierscheppen, 
50 g

Universele set geconcentreerde verf
Kleurconcentraat voor het kleuren van de 
pulp bij het maken van handgeschept 
papier.
6 kleuren van elk 25 ml in wit, geel, rood, 
groen, violet en blauw, set 6 stuks

Windelvlies
Dient als onderlegger of scheidingslaag 
voor handgeschept papier, vlies ca. 160 x 
100 cm, wit, dikte 40 g/m², kan op 
gewenste grootte worden geknipt, 
per stuk

500 g

95 g

5000 g

225 g

elk 50 g

6-delig

2-delig

513929 1,50 1,20

Uitsteekvormen set ’Hart’
Kunststof vormen, in 5 groottes, afme-
ting: ca. 50 x 50 x 40 mm - 100 x 100 x 
40 mm, 5 stuks

1,20
1,50

5-delig

Voorbeelden gem
aakt door OPITEC

Boekenlegger
Papierscheppen met hart

De handleiding voor de handgeschepte boekenlegger kunt 
u terugvinden op www.opitec.nl/handgeschept-hart

Decoratieve banden kunt u terugvinden 
in de hoofdcatalogus op pagina 556 - 557.
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H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

elk 25 g

5-delig

4-delig

Azuurblauw
504010

Pistache
504308

Geel
503427

Middenbruin
503450

Scharlakenrood
503438

Zwart
503748

Turksblauw
504032

Mandarijn
504157

Sapgroen
503715

Violet
504168

Marabu EasyColor batik- en 
textielverf
Ervaar de veelzijdigheid van het batiken 
met de Marabu EasyColor en creeër een 
eigen style. 
Geschikt voor alle gewassen textiel 
tot max. 20% kunstvezel. 
De verpakking is genoeg voor een 
intensieve kleuring van 150 g stof. 
Handwasbaar tot 40°C
Inhoud: 25 g, per stuk

Batikverf

elk 2,50 2,20 100g=
8,80 503379 2,50 2,20 100ml=

8,80

Marabu EasyColor kleur fixeermiddel
Ter verhoging van de wasbaarheid tot 40°C 
bij kleuringen met Marabu EasyColor(een 
100% kleurvastheid bij het wassen kan ech-
ter niet worden verkregen). De inhoud is 
toereikend voor 600 g stof. 25 ml, per stuk
H412

Verhoogt de wasbestendigheid

Premium katoenen T-shirts
Ideaal voor textielverf. Voor het bewerken 
eerst wassen op 30°C. 100% katoen, 
145 g/m² met dubbele naad aan de 
mouw, taille en kraag, wit, per stuk
468501 Maat 116 3,70 3,00
457704 Maat 128 3,70 3,00
468512 Maat 140 3,70 3,00
468361 Maat S 3,55 2,85
468064 Maat M 3,70 3,00
468075 Maat L 3,70 3,00
468086 Maat XL 3,70 3,00

Premium
Kwaliteit

622859  6,50

621222 11,95 10,95 621233 11,95 10,95 622826  6,50

321557  19,95 1L=
39,90

808402 9,95 7,95

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

Marabu Fashion spray 
SHIBORI STYLE
3 kleuren elk 100 ml in petrol, hemelsblauw 
en nachtblauw, 1 Fashion-Liner met glansef-
fect, incl. Duitstalige handleiding voor de 
optimale SHIBORI STYLE, 4-delig

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

Marabu Fashion spray 
TIE DYE STYLE
3 kleuren van elk 100 ml in framboos, 
citroen en marineblauw, 9 elastiekjes 
voor het afbinden van het textiel voor de 
optimale TIE DYE STYLE, incl. Duitstalige 
handleiding, per set

Marabu Fashion spray - voordeelset
5 kleuren van elk 100 ml in zonnegeel, framboos, caribbean, reseda en marineblauw.
De textiel verfspray op waterbasis is geschikt voor lichte stoffen tot 20% kunstvezel. Na 
fixatie met een strijkijzer wasbaar maken tot 40°C. Ideaal voor het sprayen en sjabloneren.
5 stuks

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

10,95 10,95
11,95 11,95

Fashion - Style

Voorbeeld gemaakt door: Marabu
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Dagbesteding

538222 33,50 30,00

555550  1,25

603116  2,50 1qm=
7,76

561715 55,00 50,00 1St.=
1,00

555516 3,80 2,80

564285 14,50 13,00

508760 19,95 15,95 555594  15,95 1kg=
3,19531242  15,95 1kg=

3,19

555631 6,45 5,15 1L=
51,50

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

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

Speksteen schuurpapier set
Inhoud:
1 vel schuurpapier korrel 80, 
1 vel schuurpapier korrel 120, 
1 vel polijstpapier korrel 320 waterproof, 
1 vel polijstpapier korrel 600 waterproof, 
1 vel polijstpapier korrel 1000 waterproof, 
Afmeting: ca. 280 x 230 mm gesorteerd, 5 vel

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

Speksteen ’Kruis’
Grof voorbewerkt, kleur vrijblijvend 
gesorteerd, afmeting: ca. 40 x 30 x 
10 mm, rijggat: ca. 3 mm, per stuk

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

Gereedschap opberg rol
Canvas, om vast te binden, afmeting: ca. 500 x 500 mm, naturel, zonder inhoud, per stuk

Speksteen brokken
Grootte en kleur: vrijblijvend gesorteerd, 
ruw, 5 stukken elk ca. 1 kg, totaal ca. 5 kg

Speksteen ruw
Kleine stukken, ca. 6 - 8 stuks, groottes en 
kleur: vrijblijvend gesorteerd, ca. 5 kg

TALCUS® speksteen glans- en 
beschermingsolie
Zeer huidvriendelijke olie, direct met de 
vingers meerdere malen opbrengen. 
Bijzonder geschikt voor sieraden en kleine 
steentjes, 100 ml, per stuk

30,00

1,25

50,00

2,80

13,00

15,95

5,15

33,50 55,00

3,80

14,50

19,95

6,45

1 kg

5 vel

50 stuks

5-delig

ca. 5 kg

100 ml

Sieraad van 
speksteen

ca. 5 kg

Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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530785 1,80 1,45 1St.=
0,36

951035 2,50 2,00 1St.=
0,67

544856 7,75 6,20 1kg=
24,80802565  0,95

509478 ca. ø 120 x 6 mm 2,50 2,10
509526 ca. ø 200 x 9 mm 3,50 2,80

530774  1,45 1St.=
0,36

530800 1,80 1,45 1St.=
0,36

431586 10,10 8,00

800060 ca. ø 8 x 80/110/140 mm  1,35

808103 ca. ø 8 x 140/170/200 mm  3,65

808138 ca. ø 6 x 40/50/60 mm  1,60

808099 ca. ø 6 x 70/90/110 mm  1,50

509434  2,50

Houten hanger ’Vlinder’
Met motief-uitsparing, afmeting: 
ca. 80 x 3 x 60 mm, 4 stuks

Houten hangers ’Vlinder’
Met uitsparingen en kraal, afmeting: ca. 
120 x 3 x 80 mm, roze/grijs/groen, 3 stuks

Houten kralen
Tweede keus, lichte kleur- en vormfouten, 
verschillende vormen, kleuren en maten, 
rijggat: ca. 1-3 mm, ca. 250 g

Klankstaven
Aluminium, massief (niet hol), zwart,
afmeting: ca. ø 6 x 40/50/60 mm, 3 stuks

Bamboe ring
Ook te gebruiken als handvat voor 
tas, per stuk

Houten hanger ’Vogel’
Met motief-uitsparing, afmeting: 
ca. 80 x 3 x 60 mm, 4 stuks

Houten hanger ’Bij’
Met motief-uitsparing, afmeting: 
ca. 80 x 3 x 60 mm, 4 stuks

Sieraadstenen set ’Fun’
In verschillende vormen, groottes en 
kleuren, pak ca. 800 stuks

Klankpijpen
Aluminium, van binnen hol, 3 stuks

Aluminium, van binnen hol, 3 stuks

Aluminium, massief (niet hol), 3 stuks

Aluminium, massief (niet hol), 3 stuks

Houten veren
In 2 groottes, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 40 mm lang en 70 mm lang, 
12 stuks

1,45

2,00

8,00

1,45

1,45

1,80

2,50

10,10

1,80

4 stuks

3-delig

250 g3-delig set 800 stuks

4 stuks

4 stuks

elk 3-delig

12 stuks

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

Zomerse windgong

vanaf 2,10

vanaf 1,35

2,50
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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 
specifieke etiketteringsvoorschriften op grond van de richtlijn 1999/45/EG.
Deze aanvullende informatie heeft de codering “EUHxx”.

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

Dagbesteding

938240 4,45 3,55 1St.=
1,77

479847  2,00 1St.=
0,08

486570  19,00

479274 Lontdikte 05 1,50 1,20 1m=
0,40

438463 Lontdikte 07 1,50 1,20 1m=
0,40

479285 Lontdikte 09 1,25 1,00 1m=
0,50

479296 Lontdikte 11 1,25 1,00 1m=
0,67

Glazen windlichtjes
Met hengsel, helder, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 75 x 75 x 75 mm, 2 stuks

Kaarsenlont houders
Afmeting: ca. ø 15 mm, opening voor 
lont: ca. ø 2 mm, 24 stuks

Smeltkroes
Aluminium pan met dubbele bodem, om 
te vullen met water. Niet geschikt voor 
gebruik op een inductiekookplaat, 
inhoud 1 liter, per stuk

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

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

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

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

elk 150 g

elk 5,95 4,95 100g=
3,30

Wasblokjes
Om te smelten, kaarsen maken en kaarsen 
gieten, afmeting: ca. 13 x 10 x 13 mm, 
150 g

Wit
808206

Pink
808240

Turkoois
808284

Rood
808251

Groen
808295

Oranje
808239

Geel
808228

Blauw
808273

Variant 1: Lont in het midden van het glas fixeren en wasblokjes 
in het glas plaatsen. Meer wasblokjes smelten, iets laten afkoelen 
en in het glas gieten.
Variant 2: Lont in het midden van het glas fixeren en wasblokjes in 
de gewenste kleur in het glas plaatsen. De wasblokjes smelten bij 
het branden van de lont.

Onze tip! – Kaarsen wasblokjes

Wasblokjes in glas

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

3,55
4,45

2 stuks

24 stuks

Gunstig 
geprijsd! 

Zonder afbeelding: decoratieve glazen 
N° 573231 en glazen windlicht N° 455115.

elk 4,95
5,95
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Voor de Belgische voorwaarden zie www.opitec.be
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Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Opitec Nederland B.V.(B.A.), Otterkoog 55, 1822 BW Alkmaar, telefoonnummer 0031-
725094771, mailadres info.nl@opitec.com, KvK-nummer 02062088, BTW-identificatienummers 
NL 8065.01.698.B01 en BE0462712269. Bankrelaties: Nederland: ABN AMRO 40 89 40 867 IBAN: 
NL73ABNA0408940867 BIC: ABNANL2A; België: Belfius 06.82.28.23.41.55 IBAN: BE31-0682-2823-
4155 BIC: GKCCBEBB
(Consument)koper: de natuurlijke persoon met een minimale leeftijd van 12 jaren en die niet 
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op afstand) aangaat 
met Opitec, hierna tevens: “de leverancier”;
(Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van beroep of 
bedrijf een overeenkomst (op afstand) sluit met Opitec;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Opitec 
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het 
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 
communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 
een overeenkomst, zonder dat consumentkoper en Opitec gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 
samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van zijn herroeping-
recht;
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd af te zien 
van de overeenkomst op afstand;
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of 
diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die persoonlijk is 
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van 
de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal aanbod 
vanuit Opitec en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen partijen.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de 
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden 
bij Opitec zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentkoper zo spoedig mogelijk kosteloos 
worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige 
lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaar-
den langs elektronische weg aan de consumentkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige 
wijze dat deze door de consumentkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op 
een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeen-
komst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs 
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper 
langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden 
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en 
technische wijzigingen.



617335 8,50 7,50 1St.=
1,25

421442 5,60 4,60 1qm=
3,68

954918 9,95 8,95

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 11,25

Papieren lampions
Met theelichthouder, zonder decoratie, afmeting: ca. ø 130 x 190 mm, wit, 6 stuks

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

Rico Design® papierblok - Bouquet Sauvage
Enkelzijdig bedrukt, verschillende motieven, gedeeltelijk met hotfoil goud, 
15 vel karton 270 g/m², 
15 vel papier 120 g/m²,  
Afmeting: ca. 210 x 300 mm, 30 vel

OPITEC motiefpons ‘Vlinder’
Geschikt voor papier tot 220 g/m², 
per stuk

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

7,50

8,95

4,60

8,50

9,95

5,60

6 stuks

30 vel

955903  1,95 1St.=
0,97

LED theelichten - extra fel
2 theelichten met warm licht, elk theelicht 
heeft een aan-/uitschakelaar, werkt op een 
batterij (incl. 1,5 V knoopcel, LR1130), 
afmeting: ca. ø 35 x 35 mm, 2 stuks

10 stuks 2 stuks
32 g/m²
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