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Metalen stekers - cactus
Zwart, 2 stuks

Groen, 2 stuks

957167 ca. 120 x 15 x 190 - 200 mm  7,50 1St.=
3,75

957189 ca. 120 x 15 x 230 - 240 mm  12,95 1St.=
6,47

957178 ca. 120 x 15 x 190 - 200 mm  7,50 1St.=
3,75

957190 ca. 120 x 15 x 230 - 240 mm  12,95 1St.=
6,47

Meer accessoires kunt u vinden op pagina 17.

Zomer
2018

Ons telefoonnummer: 
NL 072 509 4771 | 
BE 03 234 3613
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Sieradenset - Mala ketting

Beste klant,

 De zomer staat weer voor de deur 
en wij hebben vele creatieve ideeën 
en mogelijkheden voor in de tuin en 
in huis. Van de hygge-trend tot aan 

folieballonnen en schelpen - wij hebben 
talrijke voorbeelden voor u om zelf te 

maken en decoreren.

INHOUD

Betonnen schalen - Oosters

Hygge
Het leven is leuk!

Betonnen schalen met POSCA stiften beschilderd

Betonnen sieraden met koudglazuur
Diamanten

Decoratie met ballonnen
Zomerfeest

Een vleugje Oosters

Zomer decoratie - 
Schelpen

Veel plezier gewenst
het OPITEC-Team
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Windgong en Zen-Pen

Reislust

Marmeren en licht

Houten cactussen

Pagina 46
Bookies haakset - Boekenlegger
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617391 500 g  4,75 1kg=
9,50

547112 ca. ø 150 mm  1,40

539686
NIET weerbestendig, 

250 g  1,70 1kg=
6,80

314798  4,90 100ml=
6,13

507249 ca. ø 250 mm  3,90

543274 ca. ø 400 mm 12,95 10,35

547123 ca. ø 200 mm  2,75

504906
Weerbestendig,

1000 g  6,75 1kg=
6,75

507250 ca. ø 300 mm  4,40

543399 ca. ø 500 mm 14,95 11,95

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

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

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

Tempex bol
Wit, van binnen hol, 2-delig

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

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

 elk  3,60 1qm=
120,00 

Zilver/spiegel
562113

Turkoois
518675

Rood
562076

Lila
573552

Zwart
562124

Geel
573530

Lichtgroen
562098

Goud/spiegel
562102

Oranje
573541

Crackle/Safety mozaïek plaat
De crackle/safety mozaïek plaat is van 
voorgebroken veiligheidsglas. Kan 
geplakt worden op elk soort glas en 
alle kunststof ondergronden. Met de 
juiste grondverf ook op hout, steen of 
tempex. Lijmen met siliconen- of uni-
versele knutsellijm. Niet geschikt voor 
kinderen.
Afmeting: ca. 150 x 200 mm, 
dikte ca. 3 - 4 mm, per stuk

312800  6,95

Mozaïek craquelé klopper
Klopper om de stukjes mozaïek op het 
object kleiner te maken.
Afmeting: ca. 180 x25 x 26 mm, 
zilverkleur, per stuk

De handleiding voor de Oosterse schalen kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/kneedbeton-oostersVoorbeelden gemaakt door OPITEC

250 g

80 ml

1 kg

Schalen van kneedbeton - Oosters 4-delig

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



5Alle prijzen inclusief BTW

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208.27: Bevat 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 34.

Betonnen schalen - Oosters

490054 ca. ø 100 mm  1,45

480666  4,50 1L=
45,00

623626  19,95615920 54,95 43,95 1St.=
2,75

616063 ca. ø 180 mm  4,95

490076 ca. ø 140 mm  2,75

616085 ca. ø 250 mm 22,50 18,00

490065 ca. ø 120 mm  1,75

616074 ca. ø 200 mm  6,25

490087 ca. ø 160 mm  3,50

616096 ca. ø 290 mm 33,50 26,80

Kunststof bol
Glashelder, 2-delig

Scheidingsmiddel - Formestone
Op waterbasis - biologisch afbreekbaar. 
Voor het voorbehandelen van vormen van 
kunststof, latex en siliconen. Door het 
aanbrengen van het scheidingsmiddel in 
de vorm, kunnen gegoten objecten van 
beton en gips, gemakkelijk verwijderd 
worden. Tevens wordt de gietvorm extra 
beschermd tegen beschadiging, 100 ml, 
per stuk

Duits boek: Beton - Das große 
Werk- und Ideenbuch
Beton is in moderne woonkamers niet 
meer weg te denken! In dit boek vindt u 
de basis instructies, ideeën, info en 
modellen gemaakt van de nieuwe materi-
alen creatief-, kneed- en sieraadbeton 
maar ook beton effect paste. Geschikt 
voor beginners en gevorderden.
Hardcover, 160 pagina’s, met handleidin-
gen, afmeting: ca. 215 x 285 mm, 
per stuk

POSCA PC-3M - verfstiften 
met fijne punt
De verfstiften zijn op waterbasis en geschikt voor alle oppervlakken. Op poreuze oppervlakken 
houdt de verf zeer goed, kan van glas afgeveegd worden en dringt niet door papier.
In de 16 kleuren: donkerblauw, violet, rood, donkeroranje, zalmkleur, roze, geel, wit, zilver, 
goud, zwart, grijs, bruin, donkergroen, lichtgroen en lichtblauw, tip 0,9 - 1,3 mm, 
de tip is omkeer- en vervangbaar, 16 stuks

1 deel 
water

10 delen 
beton

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

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

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

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

Gunstig 
geprijsd! 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

De handleiding voor de schalen van beton kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/betonschaal-oosters

43,95
54,95

16-delig

100 ml
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618216 7,25 5,80 1L=
38,67

Marabu - do it Satin mat sprayverf
Zijdemat sprayverf. Zeer goed dekkend, 
extreem snel drogend, lichtecht, water-
vast en veegvast.  Op acrylbasis. Geschikt 
voor papier, hout, metaal, keramiek, glas 
en verfbare kunststoffen, zwart, 150 ml, 
per stuk
gevaar H222 H229 H319 H336 EUH066

5,80
7,25

150 ml
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

956541  3,95

956530  3,95

956552  3,25

450104 13,15 10,50

443688 ca. 10 x 10 cm 1,20 0,95 1qm=
95,00

444075 ca. 18 x 24 cm 2,25 1,80 1qm=
41,67

444134 ca. 20 x 20 cm 1,95 1,55 1qm=
38,75

444259 ca. 20 x 40 cm 2,95 2,35 1qm=
29,38

444396 ca. 20 x 50 cm 3,50 2,80 1qm=
28,00

444455 ca. 24 x 30 cm 2,65 2,10 1qm=
29,17

444466 ca. 30 x 30 cm 3,25 2,60 1qm=
28,89

440808 ca. 30 x 40 cm 3,50 2,80 1qm=
23,33

444514 ca. 30 x 60 cm 4,95 3,95 1qm=
21,94

444547 ca. 30 x 70 cm 5,10 4,10 1qm=
19,52

409114 ca. 30 x 80 cm 5,70 4,55 1qm=
18,96

444570 ca. 40 x 50 cm 5,00 4,00 1qm=
20,00

444776 ca. 40 x 60 cm 5,60 4,50 1qm=
18,75

409170 ca. 40 x 100 cm 7,25 5,80 1qm=
14,50

811843 Saffier  4,95 100ml=
8,39

811810 Goud  4,95 100ml=
8,39

811809 Zilver  4,95 100ml=
8,39

811821 Rozegoud  4,95 100ml=
8,39

811795 Blauwgrijs  4,95 100ml=
8,39

811832 Aquamarijn  4,95 100ml=
8,39

811784 Pink  4,95 100ml=
8,39

Houten platen ‘Oosters’
Met motiefuitsparing, afmeting: ca. 
300 x 300 mm, ca. 2,5 mm dik, 2 stuks

Houten platen ‘Ornament’
Met motiefuitsparing, afmeting: ca. 
300 x 300 mm, ca. 2,5 mm dik, 2 stuks

Houten box ’Oosters’
Met klapdeksel, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 150 x 150 x 80 mm, 
per stuk

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

Schildersdoek/canvasdoek
De kwalitatief zeer hoogwaardige 
bespannen ramen zijn voorgegrond en 
hebben een fijne, gelijkmatige structuur. 
Vastgeniet aan de achterkant, voorzien 
van witte grondverf, breedte lijst 
ca. 35 mm, dikte lijst ca. 20 mm, 
280 g/m², per stuk

DecoArt® EXTREME SHEEN™
Metallic-acrylverf met reflecterende pig-
menten op waterbasis. De verf heeft een 
langdurige fixatie en dekt goed. Is lichtecht 
en super smeerbaar.  Na het drogen water-
vast. De verf is geschikt voor canvas, kunst-
stof, papier, porselein, styropor®-vormen, 
textiel, terracotta, glas, hout en metaal. 
59 ml, per stuk

10,50
13,15

2 stuks

elk 59 ml

10 stuks

2 stuks

Een vleugje Oosters

426707 10 x 10 cm 0,75 0,60 1qm=
60,00

480149 18 x 24 cm 1,25 1,00 1qm=
23,15

493775 12 x 18 cm 1,10 0,90 1qm=
41,67

493786 30 x 30 cm 2,85 2,30 1qm=
25,56

493764 10 x 15 cm 1,00 0,80 1qm=
53,33

480150 24 x 30 cm 1,95 1,55 1qm=
21,53

426741 20 x 20 cm 1,35 1,10 1qm=
27,50

480161 30 x 40 cm 3,25 2,60 1qm=
21,67

493797 40 x 40 cm 4,10 3,30 1qm=
20,63

Schilderkarton
Een goed alternatief voor bespannen 
ramen is dit schilderkarton. Het stevige 
karton is bekleed met een hoogwaardige 
linnen mix. De gegronde doeken garande-
ren een glad oppervlak en is geschikt voor 
olie-, acryl- en encaustic schilderingen.
Afmeting: ca. 3 mm dik, per stuk

Zomer actie

vanaf 0,60
0,75

Saffier
811843

Zilver
811809

Goud
811810

Rozegoud
811821

Blauwgrijs
811795

Pink
811784

Aquamarijn
811832
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

EUH208.35: Bevat BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.54: Bevat 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(2682-20-4), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ON(2634-33-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 34.

612324 2,50 2,00

Katoenen tas ’Mandala’
100% katoen, met motief om nog in te 
kleuren, voor het bewerken eerst op 30°C 
wassen, afmeting: ca. 380 x 420 mm, met 
twee hengsels: ca. 750 x 25 mm, naturel, 
per stuk

615137 N°729 4,25 3,40 1qm=
9,44 615160 N°755 4,25 3,40 1qm=

9,44

décopatch® papier
20 g/m², afmeting: ca. 300 x 400 mm, 
3 vel

décopatch® papier
20 g/m², afmeting: ca. 300 x 400 mm, 
3 vel

613685 12,50 10,00 1qm=
8,02

615012 4,95 3,95615023 9,95 7,95 612302 3,50 2,80

417843 180 g  7,20 100g=
4,80

417854 300 g  10,10 100g=
3,37

Natuurpapier blok
Dit blok bevat een selectie van handge-
maakt, Indiaas papier, in verschillende 
uitvoeringen.
Natuurpapier, DIN A4 formaat, 20 vel

Paper-Art vaas
Om neer te zetten, binnenkant kunststof 
(waterdicht), naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 110 x 100 mm, 
opening: ca. ø 45 mm, per stuk

Paper-Art vaas
Om neer te zetten, binnenkant kunststof 
(waterdicht), naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 70 x 300 mm, 
opening: ca. ø 25 mm, per stuk

Kussenhoes ’Mandala’
100% katoen, zonder vulling, met motief 
om nog in te kleuren, met ritssluiting, 
voor het bewerken eerst op 30°C wassen, 
afmeting: ca. 400 x 400 mm, wit/zwart, 
per stuk

décopatch® lijm
Lijmt papier en stof op alle oppervlakken. 
Op waterbasis en droogt snel. Eenmaal 
gedroogd, vormt de lijm een transparante, 
glanzende, waterdichte en niet 
plakkerige laag.
EUH208.54

elk  5,75 1L=
25,00

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

Taupe
446354

Antiek blauw
446516

Zacht zwart
446376

Steengrijs
446332

Teal blue
608389

Mystic blue
608323

Zand
608312

Wit
446228

2,00
2,50

3,40

10,00

7,95 3,95 2,80

3,40
4,25

12,50

9,95 4,95 3,50

4,25

3 vel

20 vel

3 vel

180 g
300 g
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Passende schroefogen kunt 
u terugvinden in de hoofd-
catalogus op pagina 284.

575691 Champagne  2,20 1m=
4,89

575680 Zwart  2,20 1m=
4,89

309816  1,40 1St.=
0,14

309724  1,50

309805  1,60

575772 4,00 3,20 1m=
4,00

Collier ’Silky Cord’
Afmeting: ca. 450 mm lang, per stuk

Kurken
Te gebruiken als stop voor de glazen flesjes 
met ophangoog N°309805, N°309746, 
N°309735 en N°309724, 
afmeting: ca. ø 8 x 9 mm, 10 stuks

Glazen flesjes met ophangoog
Helder, 3 flesjes, 3 kurken en 3 schroefogen, 
afmeting: ca. ø 11 x 22 mm, 9-delig

Glazen flesjes met ophangoog
Helder, 2 flesjes, 2 kurken en 2 schroefogen, 
afmeting: ca. ø 18 x 40 mm, 6-delig

Kogelketting
Met sluiting, platinakleur, 
afmeting: ca. 800 x 3 mm, per stuk

Wit
305373

Roze
305351

Lichtblauw
305362

Lichtbruin
305395

Geel
305384

Rood
305328

Groen
305340

Zwart
305339

Koord van imitatieleer
Katoenen koord, gewaxt,
afmeting: ca. ø 1 mm/5 meter op rol, 
per stuk
Per kleur  1,20 1m=

0,24

6-delig

10 stuks

5-delig

elk 5 m

elk 1 m

9-delig

Gevuld met herinneringen!

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

3,20
4,00

303544  1,75 1m=
0,23

555099 Goudkleur  2,95
548023 Zilverkleur  2,95
548034 Koperkleur  2,95

Imitatie leren veters
Kleurig gesorteerd, 
afmeting: ca. ø 1,5 mm x 1,5 m, 5 stuks

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

309735  1,50 309746  1,50

Glazen flesjes met ophangoog
Helder, 2 flesjes, 2 kurken en 2 schroefogen, 
afmeting: ca. ø 15 x 21 mm, 6-delig

Glazen flesjes met ophangoog
Helder, 2 flesjes, 2 kurken en 2 schroefogen, 
afmeting: ca. ø 12 x 40 mm, 6-delig

6-delig 6-delig
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808675 Goudkleur  1,50

727113  0,65

728522  0,50

623523 Kracht van de elementen  13,95

579581 10,95 8,75 1kg=
17,50

808653 Goudkleur  1,50

727618  1,10

727076  1,75

623534 Stemming van het hart  13,95

579570 10,95 8,75 1kg=
17,50

808686 Zilverkleur  1,50 808664 Zilverkleur  1,50

Metalen tussendeel ornament 
’Bloem’
Afmeting: ca. ø 20 mm, 2 oogjes: ca. 2 mm, 
per stuk

Metalen tussendeel ’Levensboom’
Platinakleur, afmeting: ca. ø 15 mm, 
2 oogjes: ca. 2 mm, per stuk

Metalen hanger ’Ornament’
Platinakleur, afmeting: ca. ø 20 mm, 
rijggat: ca. 3 mm, per stuk

Sieradenset - Mala ketting
TOPP Uitgeverij 
Een Mala ketting is een gebedsketting en  tegenwoordig een mode-accessoire. 
Van 108 kralen en enkele accessoires kunt u snel en eenvoudig zelf deze Mala ketting 
maken of max. 4 armbanden.
Inhoud: acrylkralen, elastiek en tussenringen, charms, pompons en kwasten, incl. 
Duitstalige handleiding, een organza zakje het sieraad in te bewaren en een kaart met 
daarop een levens mantra

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

Metalen tussendeel ’Ornament’
Afmeting: ca. ø 20 mm, 2 oogjes: ca. 2 mm, 
per stuk

Metalen hanger ’Levensboom’
Zilverkleur mat, afmeting: ca. ø 21 mm, 
rijggat: ca. 2 mm, per stuk

Metalen hanger ’Droomvanger’
Platinakleur mat, afmeting: ca. ø 28 mm, 
4 oogjes: ca. 2 mm, per stuk

Sieradenset - Mala ketting
TOPP Uitgeverij 
Een Mala ketting is een gebedsketting en  tegenwoordig een mode-accessoire. 
Van 108 kralen en enkele accessoires kunt u snel en eenvoudig zelf deze Mala ketting maken 
of max. 4 armbanden.
Inhoud: acrylkralen, elastiek en tussenringen, charms, pompons en kwasten, incl. Duitstalige 
handleiding, een organza zakje het sieraad in te bewaren en een kaart met daarop een 
levens mantra

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

548377  5,10

Sieraden basisset - onderdelen
Goud- en zilverkleurig, 130 stuks

Knutselpakket Knutselpakket

8,75 8,75
10,95 10,95

500 g 500 g

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

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

130-delig

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC
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957226  3,50

957215  4,95

957204  3,95

441480  4,10

206864  10,50 1St.=
0,44

300456 10 stuks  2,75 1m=
1,38

300641 100 stuks  22,25 1m=
1,11

957097 ca. 200 x 155 mm  2,95 1St.=
0,98

957156 ca. 1,50 m x 6,5 cm  2,95 1m=
1,97

301471  5,25

957123 ca. 400 x 310 mm  3,95 1St.=
1,98

957145 ca. 1,50 m x 2,5 cm  2,95 1m=
1,97

957101  2,95 1St.=
0,98

957112 ca. 540 x 155 mm  3,95 1St.=
1,98

957134  3,50 1St.=
1,75

103524 4,10 3,30

Papieren lampion - rond
Zonder decoratie, afmeting: ca. ø 400 mm, 
wit, per stuk

Papieren lampion - rechthoek
Zonder decoratie, afmeting: ca. 300 x 
300 x 400 mm, wit, per stuk

Papieren lampion - ovaal
Zonder decoratie, afmeting: ca. ø 250 x 
400 mm, wit, per stuk

LED - lichtsnoer
Binnenverlichting, 10 transparante LED’s, 
batterijbox van transparant kunststof, 
met aan/uit schakelaar, transparante 
kabel, afstand tussen de lampjes ca. 
10 cm, lengte ca. 1,40 m, voedingssnoer 
50 cm, excl. 3 batterijen (AA), per stuk

Camelion® Alkaline Plus voordeelpak
1,5V mignon batterij (AA), 0% kwik, 
0% cadmium, 24 stuks

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

Papieren varenblad
Om op te hangen, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 200 x 155 mm, parelwit, 
3 stuks

Papieren guirlande ’Bladeren’
Zonder decoratie, afmeting: ca. 1,50 x 
6,5 cm, parelwit, per stuk

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

Papieren varenblad
Om op te hangen, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 400 x 310 mm, parelwit, 
3 stuks

Papieren guirlande ’Bladeren’
Zonder decoratie, afmeting: ca. 1,50 m x 
2,5 cm, parelwit, per stuk

Papieren varenblad
Om op te hangen, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 270 x 80 mm, parelwit, 
3 stuks

Papieren varenblad
Om op te hangen, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 540 x 155 mm, parelwit, 
3 stuks

Papieren blad
Om op te hangen, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 430 x 160 mm, parelwit, 
2 stuks

Lampenkabel
Lampenkabel met schakelaar (excl. lamp-
je), 1,5 m, fitting E27, 230V, per stuk

3,30
4,10

24 stuks

3 stuks

2 stuks

2 stuks 1,5 m 1,5 m

2 stuks 3 stuks

EASY PEASY DIY
Lampions met papier decoratie

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Blaadjes en varens

Lampions en accessoires

Voordeelpak
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Gedetaileerde 
afbeeldingen van het 
designpapier zijn terug 
te vinden op onze web-
site (artikelnummer in 
zoekterm ingeven).

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 34.

Hygge
Het leven is leuk!

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

959974 Hygge Flowers  7,95
959963  8,95 1St.=

0,60

593017 15,95 12,75

959985 Hygge Plants  7,95 959930  4,25

Rico Design® houten stempelset - Hygge Flowers
7 stempels met motief, afmeting: 1 grote stempel ca. 40 x 
40 mm, 2 medium stempels ca. 20 x 40 mm, 4 kleine stem-
pels ca. 20 x 20 mm, stempelkussen: ca. 40 x 40 mm, zwart, 
8-delig

Rico Design® kaartenblok - Hygge Plant
400 g/m² motief karton, 5 verschillende motieven, 
enkelzijdig met motief, andere kant geruit, afmeting: 
ca. 125 x 176 mm, 15 kaarten

Houten kistjes
Met sluiting, naturel, zonder decoratie, in 
3 afmetingen: ca. 190 x 150 x 120 mm, 
ca. 160 x 120 x 100 mm en ca. 125 x 85 x 
80 mm, 3 stuks

Rico Design® stickers hot foil - Hygge Flowers
250 verschillende motieven, velgrootte: ca. 145 x 
180 mm, motiefgrootte: ca. 5 - 40 mm hoog, 250 sticker 
op 6 vel

Rico Design® papier- en posterblok - Hygge
Enkelzijdig bedrukt, 270 g/m², verschillende motieven, 
gedeeltelijk met hot foil en neon,
afmeting: ca. 295 x 420 mm, 20 vel

Rico Design® papierblok met hot foil - 
Hygge Flowers
Enkelzijdig bedrukt, verschillende motieven, 
gedeeltelijk met hot foil en neon,
15 vel karton met motief 270 g/m²,
15 vel papier met motief 120 g/m²,
afmeting: ca. 210 x 300 mm, 30 vel

959952  19,95 1qm=
8,05

959941  13,50

12,75 
15,95 

Gunstig geprijsd! 3-delig

30 vel

15 stuks

20 vel
met Hotfoil

XL formaat!

met Hotfoil

526119 XS, ø 16 mm  2,65

550583 L, ø 50 mm  8,25
535737 S, ø 25 mm  4,00

550402 XXL, ø 75 mm 12,25 9,80

1|
2|

Gedetaileerde 
afbeeldingen van het 
designpapier zijn terug 
te vinden op onze web-
site (artikelnummer in 
zoekterm ingeven).

Gedetaileerde 
afbeeldingen van het 
designpapier zijn terug 
te vinden op onze web-
site (artikelnummer in 
zoekterm ingeven).

elk 8-delig 250 stickers

Motiefpons ‚Cirkel‘
Geschikt voor papier tot 220 g/m², 
per stuk
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Oranje
613098

Rood
613102

Pink
613113

Blauw
613124

Petrol
613135

Grijs
613157

Zwart
613168

Ethno

Natuur

Bloemen

Letters en getallen

Textiel stempelkussens

Groen
613146

613191 Ethno 14,95 11,95

613205 Letters en getallen 14,95 11,95

IZINK Pigment 
STAMPO textiel 
Stempelset

Set met vele motiefstempels in verschil-
lende groottes en een 1 IZINK Pigment 
textiel stempelkussen in zwart, afmeting: 
ca. ø 70 mm, Door de hoog gepigmen-
teerde verf voor textiel kan nu ook op stof 
perfect gestempeld worden.
De verf van IZINK Pigment textiel is zuur-
vrij. Na toepassing in ca. 5 - 15 minuten 
opgedroogd. Met een strijkijzer (stand 2, 
binnenste buiten) wordt het motief in de 
stof gefixeerd. Wasbaar tot 40 °C.

38 Stempels met motief, afmeting: ca. 5 - 40 
mm lang, ca. 11 mm hoog, 1 IZINK Pigment 
textiel stempelkussen, zwart, 39-delig

Marabu fashion spray
De textielverf spray op water-
basis is geschikt voor lichte 
stoffen tot 20% kunstvezel. 
Na het gestreken te hebben 
is het wasbaar tot 40°C. 
Ideaal om te sjabloneren, 
100 ml, per stuk
Farbspray Per kleur 4,50 3,60 1L=

36,00

Zonnegeel
554794

Pruim
554901

Marineblauw
554956

Petrol
579226

Cacao
555206

Zwart
555309

Mandarijn
554808

Framboos
579215

Felroze
554897

Appelgroen
555192

Grijs
555217

Rood
554864

Caribbean turkoois
555158

Crackle-It set WHITE
Grondverf + textielverf voor craquelé optiek
De Crackle-It set bevat grondverf (150 ml transparant) en textielverf (150 ml in wit) voor 
een craquelé effect. Bij het drogen komen er scheurtjes in de verf en bereikt zo het 
gewenste craquelé effect. Geschikt voor het versieren van tassen, stoffen gympen of  
kleding. Zelf een ontwerp maken of een sjabloon gebruiken. De verf is dekken en op 
waterbasis. Incl. Duitstalige handleiding.
624529  12,95

elk 4,95 3,95

IZINK Pigment textiel stempelkussen
Door de hoog gepigmenteerde verf voor textiel kan nu ook op stof perfect gestempeld 
worden.
De verf van IZINK Pigment textiel is zuurvrij. Na toepassing in ca. 5 - 15 minuten opgedroogd. 
Met een strijkijzer (stand 2, binnenste buiten) wordt het motief in de stof gefixeerd. 
Wasbaar tot 40 °C. 
Afmeting: ca. ø 70 mm, per stuk

613179 Natuur 14,95 11,95

12 stempels met motief, afmeting: ca. 25 - 90 
mm lang, ca. 11 mm hoog, 1 IZINK Pigment 
textiel stempelkussen, zwart, 13-delig

613180 Bloemen 14,95 11,95

14 stempels met motief, afmeting: ca. 25 - 90 
mm lang, ca. 11 mm hoog, 1 IZINK Pigment 
textiel stempelkussen, zwart, 13-delig

16 stempels met motief, afmeting: ca. 25 - 90 
mm lang, ca. 11 mm hoog, 1 IZINK Pigment 
textiel stempelkussen, zwart, 17-delig

elk 3,95
4,95

14,95

elk 11,95
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468579 2,60 2,10

617690 3,95 3,15 1St.=
0,21

421109 6,20 4,95 1St.=
0,99

491599 1,55 1,25

Turnzak
100% katoen, vakje met ritssluiting en 
koord, voor het bewerken eerst op 30°C 
wassen, afmeting: ca.40 x 35 cm, naturel, 
per stuk

Beugel portemonnee
100% katoen, met knipsluiting van metaal, 
voor het bewerken eerst wassen op 30°C, 
afmeting: ca. 120 x 120 mm, naturel, per stuk

Snap - stoffen armband
Snap armband om te bewerken met tex-
tielverf, edelstenen of decoupage. Zonder 
decoratie, afmeting: ca. 240 x 35 mm, 
wit, 5 stuks

Katoenen kinder zonnekap
Voor het bewerken op 30°C wassen, 
afmeting: ca. 300 x 360 mm, hoofdomtrek 
ca. 440-700 mm, naturel, per stuk

2,10 3,15

4,95

1,25

1,65

2,60 3,95

6,20

1,55

2,05

5 stuks
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624563  4,95411331 2,05 1,65

Sjabloon - Love it
Kunststof, afmeting: ca. 210 x 297 mm, 
per stuk

Katoenen etui
100% katoen, met ritssluiting, voor het 
bewerken eerst op 30°C wassen, afme-
ting: ca. 20 x 10 cm, naturel, per stuk

Kralenpennen kunt u terugvinden 
op pagina 28.
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811245 Smile  2,75

811234  2,75

811223 Wow  2,75

955925 6,50 5,20

565993 2,20 1,75 1St.=
0,04

958347  8,50

958288 8,95 7,15

958358  13,50 1qm=
7,14

952765  19,95

955877 3,75 3,00 1St.=
0,05

Houten tekstballon
Afmeting: ca. 110 x 10 x 95 mm, 
wit, per stuk

Afmeting: ca. 100 x 10 x 70 mm, taupe, 
per stuk

Afmeting: ca. 110 x 10 x 95 mm, zwart, 
per stuk

LED - lichtsnoer met knijpers
Binnenverlichting, 10 LED’s, warm licht, 
transparant, knijpers ca. 55 x 15 x 10 mm, 
batterijhouder van transparant kunststof, 
met aan/uit-schakelaar, kabel transparant, 
afstand tussen de lampjes ca. 15 cm,  
lengte ca. 1,60 m, toevoer 30 cm. 
Excl. 2 batterijen 1,5 V (AA), per stuk

Papieren stickers “Smiley”
48 motieven, zelfklevend, afmeting: 
ca. ø 2 cm, naturel, 2 vel

Rico Design® houten stempel set 
’Smile’
12 stempels met motief, afmeting: ca. 
20 x 20 mm, 1 stempelkussen: ca. 40 x 
40 mm, zwart, 12 stuks

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

Rico Design® papierblok hot foil - Smiley
Enkelzijdig bedrukt, verschillende motieven, gedeeltelijk met hot foil,
15 vel karton met motief 270 g/m²,
15 vel papier met motief 120 g/m²,
Afmeting: ca. 210 x 300 mm, 30 vel

Niet afgebeeld
1| Houten kastje
Houtvezelplaat, met hout-optiek, om neer 
te zetten, naturel, zonder decoratie, 
met 6 schuiflades, afmeting: ca. 285 x 
100 x 285 mm, per stuk

Foam smileys
Zelfklevend, bedrukt, kleurrijk gesorteerd, 
afmeting: ca. ø 35 mm, ca. 2 mm 
dik, 60 stuks

48 stickers13-delig

60-delig

45-delig

30 vel

7,15
8,95Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

160 g/m²

120 g/m²

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

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 34.

elk 10 m7-delig

10 stuks

elk 12 stuks

2 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

958439 Glitter goud/zilver  3,25

810722 Leo Pink  9,95

958440 Neon-glitter  3,25

810733 Flower  9,95

811164  2,95811153  3,95

811304 Candy Hearts  2,95 1m=
0,30

811326 Little Princess  2,95 1m=
0,30

811315 Cactus Family  2,95 1m=
0,30

811337 Happy Days  2,95 1m=
0,30

811359 Handmade with love  2,95 1m=
0,30

Rico Design® lijmsticks
Afmeting: ca. ø 7 x 100 mm, 12 stuks

Lijmpistool mini
Elektronisch geregeld lijmpistool met een 
kort mondstuk en mechanische toevoer. 
Incl. 2 lijmsticks ca. ø 7,5 x 100 mm.
Technische gegevens:
Opwarmtijd:  5-7 min
Smelttemperatuur:  15-200 °C
Capaciteit:  ca. 6-8 g/min
Vermogen:  10 W

Metalen liefdes pijlen
Afmeting: ca. 165 x 25 mm, goudkleur, 
2 stuks

Metalen pijl - Love
Afmeting: ca. 240 x 35 mm, goudkleur, 
per stuk

Washi Tape
Van rijstpapier, zelfklevend, afmeting: 
ca. 15 mm breed, 10 m lang, kleurrijk, 
per stuk

622701 ca. 120 x 55 x 150 mm, 10 stuks  4,95 1St.=
0,49

622734 ca. 180 x 80 x 210 mm, 7 stuks  4,95 1St.=
0,71

Papieren zakken
110 g/m², kleurrijk gesorteerd, met gedraaid papieren handvat

300074 31 g  2,85 100g=
9,19

811360  4,50

300085 125 g  5,85 100g=
4,68

UHU alleslijm extra
Met oplosmiddel.
De unieke, gel-achtige kunstharslijm voor snelle en heldere verlijmingen. De gel-achtige 
consistentie maakt het mogelijk om drupvrij en netjes te lijmen, de lijm vloeit niet uit. 
Ideaal voor verticale vlakken. Kreukelt het papier niet, per stuk
gevaar H225

Papieren stickers - 3D Lama Summer Mix
Verschillende motieven, motiefgrootte: ca. 15 - 70 mm, 
velgroote: ca. 110 x 155, 71 stickers op 3 vel

71 stickers

Leuk ingepakt

Met het lijmpistool op bakpapier 
teksten schrijven en symbolen 
tekenen. Eraf halen en opplakken.

Onze tip!

31 g

125 g
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958233  4,95 1St.=
0,25

537477  3,95 1St.=
0,04

726999 6,95 5,55

544627  3,00 1St.=
0,15

729414 1,95 1,55 1St.=
0,26958222  6,50 1St.=

0,81

958211  9,95

Rico Design® disks voor 
ballonnen slinger
Afmeting: ø 65 mm, ca. 2 mm dik, 
transparant, 20 stuks

Ballonnen
Afmeting: ca. ø 180 mm, kleurrijk 
gesorteerd, 100 stuks

Ballonpomp + ballonnen
De ballonpomp is een hulpmiddel om snel 
vele ballonnen met lucht maar ook met 
water te vullen.
Ballonpomp, kleur vrijblijvend, afmeting: 
ca. ø 120 x 290 mm, incl. 100 ballonnen in 
verschillende kleuren, per stuk

Ballonnen
Afmeting: ca. ø 230 mm, kleurrijk 
gesorteerd, pak 20 stuks

Mini bellenblaas set
Elk staafje ca. 5 ml, kleurrijk gesorteerd, 
afmeting: ca. ø 11 x 110, 6 stuks

Rico Design® ballonnen gemarmerd
Afmeting: ca. ø 300 mm, verschillende kleuren en kleurverloop, 8 stuks

Rico Design® bundels waterballonnen
2 bundels waterballonnen met elk 37 waterballonnen in verschillende kleuren, transparante 
kunststof houder met schroefdop, op waterkraan aansluiten, afmeting: ca. 210 mm lang, 
neonkleuren, 2 bundels

5,551,55
6,951,95

100 stuks20-delig

6-delig

20 stuks

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar
Onopgeblazen ballonnen buiten bereik van kinderen hou-
den. Geknapte ballonnen direct verwijderen. Houd de bal-
lonnen uit de buurt van uw ogen. Gebruik een pomp om de 
ballonnen op te blazen. Het product is vervaardigd van na-
tuurlijke rubbere latex, die allergieën kunnen veroorzaken.
Kans op verstikkingsgevaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar
Gebruik van ballonnen alleen onder toezicht van een volwas-
sene. Houd niet opgeblazen ballonnen buiten bereik van kin-
deren. Gooi kapotte ballonnen altijd direct weg. Gebruik altijd 
een pomp om de ballonnen op te blazen.
Kinderen onder de 8 jaar kunnen stikken in niet opgeblazen of 
geknapte ballonnen. Toezicht door volwassenen is vereist. Zij 
dienen het opblazen van de ballonnen en het juiste gebruik 
ervan te controleren.
Geknapte ballonnen direct verwijderen.
Gebruik een pomp om op te blazen!
Bewaar deze verpakking voor vragen

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar
Gebruik van ballonnen alleen onder toezicht van een volwas-
sene. Houd niet opgeblazen ballonnen buiten bereik van kin-
deren. Gooi kapotte ballonnen altijd direct weg. Gebruik altijd 
een pomp om de ballonnen op te blazen.
Kinderen onder de 8 jaar kunnen stikken in niet opgeblazen of 
geknapte ballonnen. Toezicht door volwassenen is vereist. Zij 
dienen het opblazen van de ballonnen en het juiste gebruik 
ervan te controleren.
Geknapte ballonnen direct verwijderen.
Bewaar deze verpakking voor vragen

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

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar
Gebruik van ballonnen alleen onder toezicht van een vol-
wassene. Houd niet opgeblazen ballonnen buiten bereik 
van kinderen. Gooi kapotte ballonnen altijd direct weg. Ge-
bruik altijd een pomp om de ballonnen op te blazen.
Laat kinderen onder de 8 jaar niet alleen met (onopgebla-
zen) ballonnen spelen in verband met verstikkingsgevaar.

LET OP! Niet ge-
schikt voor kinde-
ren jonger dan 3 
jaar
Gebruik van bal-
lonnen alleen on-
der toezicht van 
een volwassene. 

2 stuks
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8-delig

Zomerfeest

Zonder afbeelding: glazen reageerbuisjes N° 451308 en terracotta 
bloempotjes N° 954953 deze worden met ballonnen beplakt.
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Houd niet opgeblazen ballonnen buiten bereik van kinde-
ren. Gooi kapotte ballonnen altijd direct weg. Gebruik altijd 
een pomp om de ballonnen op te blazen.
Lees de veiligheidsinstructies en bewaar de voorschriften 
die voor uw eigen veiligheid dienen in de meegeleverde 
handleiding!
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57 g

4 stuks

350 g

10 stuks
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FIMO soft - grootverpakking
FIMO in een nieuwe, zachtere kwaliteit: 
FIMO SOFT. 
Gemakkelijk te kneden en is daarom snel 
te modelleren. Wanneer het object klaar 
is, in de oven harden bij een temperatuur 
van 110 °C.
Blok van 57 g, 55 x 55 x 15 mm.

FIMO soft - grootverpakking
Groot blok ca. 165 x 60 x 30 mm, 350 gram

Per blok  2,15 1kg=
37,72 

Per blok  12,40 1kg=
35,43 

Wit Zonnebloem Mandarijn
57 g 495700 495928 495995
350 g 475197 475201 —

Indisch rood Framboos Briljantblauw
57 g 495940 458858 495962
350 g 475418 — 475463

Pepermunt Smaragdgroen Limoen
57 g 458869 495043 609020
350 g — — —

Appelgroen Tropisch groen Zwart
57 g 495009 486101 495788
350 g — 475382 475485

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

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

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

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

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

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

954920  2,20 1St.=
0,22

954953  2,40 1St.=
0,24

534160  2,50 1St.=
0,25

534170  2,95 1St.=
0,30

523032  3,40 1St.=
0,34

523021  3,00 1St.=
0,75

FIMO® professioneel klei Extruder
De druk wordt overgebracht met een soepel lopende slin-
ger! Hoogwaardige, stabiele uitvoering, ca. 165 mm lang, 
met 20 verschillende onderdelen ca. ø 18 mm in een 
opbergbox, 21 stuks
453180 32,50 26,00

26,00
32,50

21-delig

POSCA PC-5M - verfstiften basiskleuren
met medium brede punt
De POSCA PC-5M verfstiften met medium brede punt 
kunnen echt alles!
De verfstiften zijn op waterbasis en geschikt voor alle 
oppervlakken zoals papier, karton, terracotta, kunststof, 
metaal, textiel, hout, keramiek, porselein en glas. De verf 
is opaak, dekkend en droogt snel.
Op poreuze oppervlakken houdt de verf zeer goed, kan 
van glas afgeveegd worden en dringt niet door papier.
8 Kleuren in zwart, donkergroen, lichtblauw, donker-
blauw, rood, roze, geel en wit, punt 1,8 - 2,5 mm, de tip is 
omkeer- en vervangbaar, 8 stuks

Artepur gietpoeder
Artepur vormt een extra harde en gladde oppervlakte-
structuur, de massa verhardt gelijkmatig en snel, zeer 
eenvoudig te beschilderen.
Mengverhouding water : gietpoeder = 2 : 3 
Wit

615883  31,95 1St.=
3,99

406369 1 kg  3,75 1kg=
3,75

406370 5 kg  15,00 1kg=
3,00

406428 25 kg (5 x 5 kg)  65,95 1kg=
2,64

Cactus

De handleiding voor de decoratieve cactus 
kunt u terugvinden op www.opitec.nl/cactus

8-delig

1 kg
5 kg

25 kg

Setprijs
31,95

Metalen cactus kunt u terugvinden op pagina 1, 
Marabu-do it verfspray op pagina 28.

Houten tekst - Happy Birthday
Houtvezelplaat, om neer te zetten, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 420 x 15 x 55 mm, per stuk
811418  3,95
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201431 ca. ø 2,0 mm x 2 m  1,00 1m=
0,50

528320 ca. ø 3,0 mm x 8 m  2,95 1m=
0,37367274  2,60

486525  7,20

Aluminiumdraad
Blank, ongelakt, per stuk

Houten punnikklosje
Met naald, afmeting: ca. ø 25 x 100 mm, 
naturel, 2-delig

Wire Mandrel vormenspindel
Met 4 verschillende vormen, incl. Duitse 
handleiding, afmeting: ca. 220 mm, 
per stuk

Wit
542522

Lila
542496

Mimosa geel
519925

Zonnegeel
542441

Koraal
520881

Signaalrood
542463

Mint
519947

Royal
542544

Naturel
542533

Orchidee
542485

Oudroze
520858

Wijnrood
542474

Pauwblauw
542555

Appel
542500

Handwerkgaren “Catania”
Knot 50 gram, lengte ca. 125 meter, 
100% katoen, gekamd, gemerceriseerd en 
gezengd, geschikt voor brei- of haaknaal-
den 2,5 - 3,5, wasbaar op 40°C, per stuk
Per knotje  2,45 100g=

4,90

Oranje
542452

Mud
520456

Reseda
520250

Zwart
542603

elk 2,45
2-delig

elk 50 g

Maak een holle streng 
met een punnikklosje 
en rijg de draad in.
Tekst, met behulp van 
de tol of een tekstsja-
bloon, buigen.

Knutselset sleutelhanger ’Paard’
Inhoud:
2 kunstleren paard-delen in glanzend bruin, 
ca. 85 x 90 mm, 1 kunstleren dek-deel, zelfklevend, 
in glanzend pink en vulwatten,
1 garen in bruin incl. kunststofnaald, 
van elk 1 satijnen band wit en grijs
1 hangertje ‘Hart’, zilverkleur, 
1 sleutelhanger, zilverkleur, 
1 kunstleren koord, wit, 
verschillende houten kralen in pink, grijs en wit
 14-delig

Knutselset sleutelhanger ’Ster’
Inhoud:
2 kunstleren ster-delen in glanzend zilver, 
ca. 85 x 90 mm en vulwatten,
1 garen in wit incl. kunststof naald, 
1 kwast in wit, ca. 105 mm lang, 
1 hangertje ‘Ballerina’, zilverkleur, 
1 sleutelhanger, zilverkleur, 
1 kunstleren koord, wit, 
verschillende houten kralen in turkoois en wit, 
14-delig

Knutselset sleutelhanger ’Hart’
Inhoud:
2 kunstleren hart-delen in glanzend goud, 
ca. 80 x 75 mm en vulwatten,
1 garen in wit incl. kunststof naald, 
1 kwast in wit, ca. 105 mm lang, 
1 hangertje ‘Eiffeltoren’, goudkleur, 
1 sleutelhanger, goudkleur, 
1 kunstleren koord, wit, 
verschillende houten kralen in zalmkleur en wit, 
14-delig

811267  6,50811256  6,50811278  6,50

14-delig 14-delig 14-delig

Knutselpakket Knutselpakket Knutselpakket

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Sleutelhangers
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elk 8-delig

elk 5 m

954697 3,50 2,80612483  8,50

elk  1,25 1m=
0,25

elk  1,45 1St.=
0,01

954631 3,50 2,80 954642 3,50 2,80

728625
Oranje/geel/wit/

koraal 2,75 2,20 1St.=
0,28

728614 Roze/lila 2,75 2,20 1St.=
0,28

728636 Groen/blauw 2,75 2,20 1St.=
0,28

728647
Zwart/wit/grijs/

groen 2,75 2,20 1St.=
0,28

Rico Design® metalen 
hanger ’Vlinder’
Goudkleur/bont, 
afmeting: ca. 13 x 15 mm, 
rijggat: ca. 2 mm, per stuk

Duits boek: Katsuki-Schmuck
Elke Eder - Uitgeverij TOPP
Kent u de Katsuki-kralen - de lichtgewicht platte kralen in 
zomerfrisse kleuren? In dit boek leert u de kralen kennen 
en wat u ervan kunt maken.
Softcover, 22 pagina’s, met handleidingen, afmeting: ca. 
169 x 220 mm, per stuk

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

Katsuki kralen
Afmeting: ca. ø 6 mm, ca. 1 mm dik, 
rijggat: ca. 2 mm, ca. 100 stuks

Rico Design® metalen 
hanger ’Eenhoorn’
Goudkleur/bont, 
afmeting: ca. 14 x 14 mm, 
rijggat: ca. 2 mm, per stuk

Rico Design® metalen 
hanger ’Regenboog’
Goudkleur/bont, 
afmeting: ca. 16 x 14 mm, 
rijggat: ca. 2 mm, per stuk

Kwasten met oogje
Afmeting: ca. 10 mm lang, oogje: 
goudkleur, rijggat: ca. 2 mm, 8 stuks

Zwart
316549

Neon groen
316583

Lilatinten
316491

Lichtlila
316804

Groentinten
316516

Lila
317626

Grijs/rood
316538

Blauw
317006

Wit
316550

Geel
317659

Rozetinten
316480

Rood
316608

Turkooistinten
316479

Roze
316594

Neon bont
316468

Fuchsia
317718

Blauw/wit
316505

IJsblauw
317028

Bruintinten
316527

elk 100 stuks
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elk 2,20
2,75

Een ruime keuze aan sieraad accessoires en kralen kunt 
u terugvinden in de hoofdcatalogus vanaf pagina 629 of 
op internet via www.opitec.nl/sieraden
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437939 7,00 5,60 1L=
112,00

424222 20,65 16,50 1L=
82,50

608792 500 g 5,50 4,40 1kg=
8,80

496533 Goudkleur  1,55 100g=
19,38

410393  5,95 1St.=
0,25

514800  1,95

956024 12,50 10,00

548012  2,95 1St.=
0,03

619692 1500 g 11,00 8,80 1kg=
5,87

496544 Zilverkleur  1,55 100g=
19,38

608806 3000 g 20,95 16,75 1kg=
5,58

Koudglazuur set 50 ml
Inhoud:
Koudglazuur hars 25 ml, koudglazuur ver-
harder 25 ml, mengbeker, 2 roerstaafjes, 
duitstalige gebruiksaanwijzing, genoeg 
voor een oppervlak van ca. 0,2 m²
waarschuwing gevaar H314 H315 H317 
H319 H412

Koudglazuur set 200 ml
Inhoud:
Koudglazuur hars 100 ml, koudglazuur 
verharder 100 ml, mengbeker, roerstaafje, 
duitstalige gebruiksaanwijzing, genoeg 
voor een oppervlak van ca. 0,8 m², per set
waarschuwing gevaar H314 H315 H317 
H319 H412

Sieraad beton
Dit fijne sieraad beton is extra fijn en 
daarom ideaal voor het gieten van fijne 
textuur en dunwandige betonnen onder-
delen zoals borden, broches, hangers etc. 
Mengverhouding: 1 deel water en 4 delen 
betonpoeder, 500 g, 
per stuk
gevaar H315 H318 H335

Glitter
Fijne glitter, het meest geschikt voor 
decoreren, 8 g

Sleutelhangers
Zilverkleur, afmeting: ca. 60 mm, 24 stuks

Siliconen 3D-vorm ’Diamant’
Siliconen vorm voor het werken met 
betonpoeder en gietmateriaal. 1 vorm ca. 
135 x 135 mm, 5 motieven, groottes ca. 
40 - 45 mm, ca. 30 mm hoog, benodigd 
materiaal: ca. 250 g betonpoeder, 
per stuk

Vouwbare vormen ’Geometrische 
figuren’
5 vouwbare vormen van dun kunststof, 
herbruikbaar en duurzaam. Benodigd 
materiaal: ca. 3600 g sieraad beton, 
5 stuks

Kettelstiften
Afmeting: ca. 0,5 x 45 mm, platinakleur, 
100 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

5,60

16,50

10,00

7,00

20,65

12,50

8 g

24 stuks100 stuks

5-delig

Diamanten

De handleiding voor de diamanten van beton kunt u 
vinden op www.opitec.nl/betonnen-diamant
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H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de 
luchtwegen veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 34.
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4 stuks

6 stuks

elk 6 vel

Flexibele kunststof vorm met geïntegreerd gat. De gemaakte 
hanger is gemakkelijk te verwijderen uit de vorm. Speciaal voor 

het maken van sieraden.

Sieraad gietvorm

Hanger ‘Cirkel’
Benodigd materiaal: ca. 10 g sieraad beton, 
afmeting: ca. ø 39 mm, per stuk

Hanger ‘Diamant’
Benodigd materiaal: ca. 5 g sieraad beton, 
afmeting: ca. 25 x 39 mm, per stuk

Hanger ‘Ovaal’
Benodigd materiaal: ca. 5 g sieraad beton, 
afmeting: ca. 17 x 39 mm, per stuk

Hanger ‘Hart’
Benodigd materiaal: ca. 7 g sieraad beton, 
afmeting: ca. 27 x 39 mm,  per stuk

509412 3,30 2,65

508988 3,30 2,65588375 2,95 2,35

509423 3,30 2,65

726380 Kristal  2,75 100g=
27,50

726391 Gitzwart  2,75 100g=
27,50

Decoraties 
van beton

Kristal/zilver inzet
705690

Grijs/zilver inzet
707740

Turkoois/zilver 
inzet
704731

Donkergroen/
zilver inzet
726047

Rocailles transparant
Afmeting: ca. ø 2,6 mm, rijggat: ca. 1 mm, 
17 g in een doosje
Per kleur  1,45 100g=

8,53 elk 17 g

Acryl chatons
Puntige achterkant, 
afmeting: ca. ø 2,8 x 2 mm, 10 g

Acryl chatons
Puntige achterkant, 
afmeting: ca. ø 2,8 x 2 mm, 10 g

elk  4,65 1qm=
39,54

487646 ca. ø 75 x 180 mm  1,20
575495  2,50 1St.=

0,42

575509  2,50 1St.=
0,63

487624 ca. ø 100 x 270 mm  1,60
487613 ca. ø 125 x 350 mm  1,85
487602 ca. ø 140 x 420 mm  2,05

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

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

Metalen ring met plaat
Platinakleur, in grootte verstelbaar, 
afmeting: ca. ø 17 mm, plaat: ca. ø 10 mm, 
6 stuks

Platinakleur, in grootte verstelbaar, afmeting: 
ca. ø 17 mm, plaat: ca. ø 16 mm, 4 stuks

Zwart
318909

Goudkleur
400372

Wit
318895

Zilverkleur
400361

De handleiding voor de sieraden van beton kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/betonsieraad-glazuur

2,35 2,65

2,65 2,65

2,95 3,30

3,30 3,30

Lijmvernis voor het lijmen van 
bladmetaal kunt u terugvinden in 
de hoofdcatalogus op pagina 419.

10 g

25 m

elk  5,10 1m=
0,20

Koord van imitatieleer
Afmeting: ca. ø 1 mm/25 m op rol, 
per stuk
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811441  8,50

956600  2,50

957514  2,95

614016 9,95 7,95 1qm=
5,90811452  9,95

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

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

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

Houten wereldkaart
Separate delen van gelaserd triplex, om 
eruit te halen en te kleuren, naturel, 
zonder decoratie, afmeting totaal: ca. 
420 x 297 mm, ca. 4 mm dik, 18-delig

Houten plankje
Om op te hangen, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 295 x 95 x 10 mm, 
per stuk

Houten fotolijst - Retro
Om neer te zetten, met kunststof plaatje, 
afmeting foto: ca. 150 x 100 mm, afme-
ting totaal: ca. 180 x 25 x 130 mm, 
per stuk

Papier met motief ’Landkaarten’
130 g/m², zuurvrij, dubbelzijdig bedrukt, verschil-
lende motieven, afmeting: ca. 34 x 49,5 cm, 8 vel

Houten letters en getallen
In totaal 120 stuks (letters, getallen en 
symbolen) in een praktische box met 
venster, naturel, zonder decoratie, 
afmeting letter: ca. 20 x 20 x 4 mm, 
box: ca. 35 x 95 x 32 mm, 122-delig

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

7,957,95
9,959,95

8 vel

18-delig

122-teilig 10 stuks2-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

607556 9,95 7,95

Paper-Art dozen ’Rechthoek’
Met deksel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 215 x 140 x 150 mm, 
ca. 240 x 160 x 170 mm, wit, 2 stuks

Metallic verf kunt u terugvinden op 
pagina 6.
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12 vel 10 stuks

3-delig 8-delig 4 vel

956736  3,75

957651  3,95 957640  5,95

623590  19,95 1St.=
1,99

613788  7,50 1qm=
28,41

411984  7,20483664  3,00 1qm=
0,40

956725  4,95

Houten fotolijst
Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 230 x 10 x 250 mm, foto 
uitsparing: ca. 215 x 215 mm, per stuk

Houten cactussen
Om neer te zetten, 3 verschillende vormen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 95 x 50 x 180 mm, 80 x 40 x 120 mm, 70 x 50 x 180 mm, 3 stuks

Houten cactussen
Om nog in elkaar te steken en neer te zet-
ten, 2 groottes, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 150 x 55 mm, 200 x 65 mm, 
8-delig

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: 10 stiften in de kleuren citroengeel, donkeroranje, scharlakenrood, magenta, 
blauwviolet, ultramarijn, hemelsblauw, groen, geel-oker en zwart, 10 stuks

Honingraat papier set ’Ice Cream’
30-lagen, 4-vaks gesorteerd, afmeting: ca. 
200 x 330 mm, roze/beige/mintgroen/
lichtblauw, incl. handleiding, 4 vel

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

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

Houten fotolijst
Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
met achterwand, afmeting: ca. 300 x 
420 mm, geschikt voor A3 formaat, 
per stuk

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

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
Aa

nb
ev

ol
en

 le
ef

tij
d:

 va
na

f 3
 ja

ar
Di

t p
ro

du
ct

 b
ev

at
 kl

ei
ne

 on
de

rd
el

en
 d

ie
 in

ge
sli

kt
 

ku
nn

en
 w

or
de

n
Ka

ns
 op

 ve
rst

ikk
in

gs
ge

va
ar



T019_nl_nl24   www.opitec.nl                         NL 0 72 / 509 47 71                         NL  0 72 / 509 11 79
    www.opitec.be                                  BE     03 / 234 36 13                                   BE      03 / 234 30 18

811496  3,50

811511  5,25

444558 ca. 40 x 40 cm 4,80 3,85 1qm=
24,06

elk  2,50

445152 ca. 50 x 50 cm 5,55 4,45 1qm=
17,80

445303 ca. 50 x 60 cm 6,50 5,20 1qm=
17,33

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

Folieballon ’Hart’
Ballon met zelfsluitend ventiel, geschikt 
om te vullen met helium, afmeting: ca. 
460 x 490 mm, hoogglans zilver, per stuk

Folieballon ’Voetbal’
Ballon met zelfsluitend ventiel, 
geschikt om te vullen met helium, 
afmeting: ca. ø 460 mm, zwart/wit, 
per stuk

Schildersdoek/canvasdoek
De van zeer hoge kwaliteit bespannen 
raam is voorgegrond en heeft een 
midden-fijne, gelijkmatige stuctuur. 
Vastgeniet aan de achterkant, wit 
gegrond, lijstbreedte ca. 35 mm, dikte 
ca. 20 mm, 280 g/m²

Folieballon
Om op te hangen, ballon met zelfsluitend ventiel, afmeting: ca. 400 mm hoog, 
hoogglans zilver, per stuk

6
811614

1
811566

8
811636

3
811588

5
811603

0
811522

7
811625

2
811577

9
811647

4
811599

Zo kun je feestvieren!

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

202583 9,45 7,55

Voetpomp
Met autoventiel aansluiting, per stuk

7,55
9,45

vanaf 3,85
4,80
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Van hart tot hart

2 m

elk 20 ml

400 g

1000 g

4000 g

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

810906 4000 g  22,50

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

elk  3,95

611616 4,50 3,60

810940  3,75

810962  4,75

810951  4,25

810973  8,50

617427  9,95

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

Paper-Art ’Zwaan’
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 200 x 25 x 180 mm, per stuk

Gietvorm ’Hart’
1 vorm, grootte: ca. 55 x 63 mm, 
ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 70 g Raysin, per stuk

1 vorm, grootte: ca. 85 x 92 mm, 
ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 180 g Raysin, per stuk

1 vorm, grootte: ca. 110 x 120 mm, 
ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 280 g Raysin, per stuk

1 vorm, grootte: ca. 185 x 200 mm, 
ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 1000 g Raysin, per stuk

Gietvorm ’Hart’
1 vorm, grootte ca. 230 x 290 mm, 
ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 2000 g Raysin, per stuk

Lavendel
811935

Ultramarijn
811946

Fuchsia
811924
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De handleiding voor de hart modellen kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/hart-tot-hart

Marabu-do it verfspray kunt u terugvinden in de 
hoofdcatalogus op pagina 414, jutegaren op 685, 
krijtmarkers op 426, glitterfolie op 347, motief-
ponsen op 376 en een schildersezel N° 729609 
op www.opitec.com

7,05
8,80

Krijtbordfolie
Zelfklevend, incl. 5 krijtjes in verschillende kleuren, 
afmeting: ca. 2 m x 45 cm, 6-delig
581694 8,80 7,05

3,60
4,50

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

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

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

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

Afmeting: ca. 70 x 17 mm, naturel, zonder decoratie
614887 6 stuks  2,50 1St.=

0,42

50 stuks

100 stuks

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

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

Stoneplast graniet boetseerklei
Een grijze, op steen lijkende, aan de lucht hardende modelleermassa, gebruiksklaar, smeuïg 
en goed vormbaar, na het drogen krijgt het een glanseffect, 400 g.
519280 4,65 3,70 1kg=

9,25

513295 11,65 9,30 1kg=
18,60

956910  4,95

537012  5,25 1m=
0,03725362  4,40 100g=

0,88

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

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

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

Houten kralen
Verschillende vormen, in de groottes: 
10 - 30 mm, rijggat ca. 1 - 4 mm, naturel, 
500 g

Houten pijl met ophanghaken
Om op te hangen, met 4 metalen haken, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
450 x 90 mm, ca. 20 mm dik, per stuk

Katoendraad
100% katoen, zeer scheurvast, ca. 1 mm 
dik, spoel ca. 160 m, per stuk

Houten stukjes
Vrijblijvend gesorteerd, afmeting: 
ca. ø 10 - 15 mm x 80 mm, ca. 500 g

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

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

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

9,30

3,70

11,65

4,65

500 g160 m

400 g

500 g100 stuks
10 stuks

2 kg

Sleutelplankje - Zeewereld

Deco & Lifestyle hobbyverf kunt 
u terugvinden op pagina 7.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

De handleiding voor het sleutelplankje kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/sleutelplankje

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

957259  4,95

Schelpen mix
Verschillende natuurproducten in een 
box, afmeting box: ca. 210 x 150 x 
50 mm, per stuk



27Alle prijzen inclusief BTW
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH208.27: Bevat 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 34.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

573220 3,50 2,80

619843 5,50 4,40

547097 ca. ø 70 mm  0,45
547566 ca. ø 80 mm  0,50

575048 14,50 11,60 1kg=
33,14

577556  3,90 1kg=
19,50314798  4,90 100ml=

6,13elk  3,25 100g=
1,63

575026 10,95 8,75 1kg=
29,17

598763 17,30 13,85 1kg=
55,40

547112 ca. ø 150 mm  1,40
547123 ca. ø 200 mm  2,75

547101 ca. ø 100 mm  0,60
510314 ca. ø 120 mm  0,80

Decoratief glas met metalen 
ketting
Om op te hangen, helder, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 85 x 135 mm, 
hanger ca. 200 mm, per stuk

Glazen windlicht
Met sisalkoord, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 160 x 125 mm, per stuk

Tempex bol
Wit, per stuk

Mozaïek parelmoer mix
Groottes en vormen zijn vrijblijvend 
gesorteerd, afmetingen: ca. 10 x 10 mm, 
15 x 15 mm, 12 x 25 mm, ca. 350 g

Mozaïek voegspecie
Witte, watervaste voegspecie. De specie 
wordt in een verhouding van 2:1 (poe-
der:water) gemengd tot een dun vloeiba-
re substantie. Voldoende voor een opper-
vlak van ca. 0,25 m² (incl. mozaïek), uit-
hardtijd: 8 - 10 min. 200 g, per stuk
gevaar H315 H318 H335

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

Jutegaren
Kleurafwijkingen zijn mogelijk, afmeting: 
ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, per stuk

Mozaïek parelmoer polygonaal mix
Groottes en vormen zijn vrijblijvend 
gesorteerd, afmeting: ca. 10 - 25 mm, 
ca. 300 g

Edelstenen mix
Afmeting: ca. 10-20 mm, grootte, vorm 
en kleur vrijblijvend gesorteerd, gat ca. 
ø 1 mm, ca. 250 g

Tempex bol
Wit, van binnen hol, 2-delig

Licht gebleekt
507722

Naturel ongebleekt
525163

Blauw
529268

2,80

4,40

11,60 8,75

13,85

3,50

5,50

14,50 10,95

17,30

350 g

200 g80 mlelk 200 g 250 g

300 g

2-delig

Zomer decoratie - Schelpen

De handleiding voor de schelpen decoratie kunt 
u terugvinden op www.opitec.nl/schelpen

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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812078  6,95 608286  14,50 100ml=
12,50

616993  7,95 100ml=
7,10

617380 20,50 16,40

Windgong van glas en metaal
Om op te hangen, materiaal: glas (trans-
parant/melkachtig) en metaal (spiege-
lend), ca. 80 x 30 mm, ca. 1 - 2 mm dik, 
afmeting: ca. 450 mm lang, per stuk

JAVANA® kralenpen set
4 kleuren van elk 29 ml in de metallic 
kleuren: rood, wit, zilver en goud.
Voor het maken van halve kralen op licht 
en donker textiel, papier, hout, metaal, 
glas, leer, kunststof etc., 4 stuks
waarschuwing H319 EUH208.8

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

Zen-Pen set - Creatieve pauze
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. Niet vorst en hitte bestendig.
Inhoud: 6 Zen-stiften elk 28 ml in de kleuren: bamboe, zonnegeel, lagune, violet, orchidee 
en mossel, 4 laser-sjablonen ca. ø 90 mm, 10 vel DIN A5 formaat Designo papier, 
incl. ideeënboekje, 21-delig
waarschuwing H319 EUH208.15

Wit
618205

Zalm
618238

Aquamarijn
618319

Steengrijs
618261

Pastelroze
618308

Turkoois
618250

Grijsblauw
618249

elk 7,25 5,80 1L=
38,67

Marabu - do it Satin mat sprayverf
Hoogglans en zijdemat sprayverf. Zeer 
goed dekkend, extreem snel drogend, 
lichtecht, watervast en veegvast.  Op acry-
lbasis. Geschikt voor papier, hout, metaal, 
keramiek, glas en verfbare kunststoffen. 
Ideaal om mee te sjabloneren of sprayen 
zonder strepen. 150 ml, per stuk
gevaar H222 H229 H319 H336 EUH066

elk 5,80

Satin mat
16,40

20,50

4-delig

4-delig

21-delig
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Meer kleuren kunt u terugvinden in 
de hoofdcatalogus op pagina 414.

446550  5,75 100ml=
2,50

Deco & Lifestyle schoolbordverf
Transparante schoolbordverf op waterbasis voor het overlakken van 
verf of direct aan te brengen op de muur, hout, mdf, papier maché, 
terracotta, etc..
Is na het drogen met krijt beschrijfbaar en met een vochtig doekje 
uit te wissen. 230 ml, per stuk
EUH208.36

Voorbeeld gemaakt door: Marabu



29Alle prijzen inclusief BTW

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan 
een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208.15: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. 

EUH208.36: Bevat CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.8: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 34.

10 paar

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

727939 14,95 11,95

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

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

250081 ca. ø 200 mm  0,95

505728  9,95464644  4,30 1qm=
6,83

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

250092 ca. ø 250 mm  1,10
210289 ca. ø 400 mm  1,75

Marmerverf set Magic Marble ’Chalky Living’
Voor het marmeren van hout, glas, kunststof, papier, 
metaal, aardewerk, terracotta, tempex. Matte, nordic-coole 
tinten met krijtoptiek. De verf heeft een briljante, heldere 
kleur, is weersbestendig, bevat oplosmiddel en is brand-
baar. De kleurloze marmerverf in deze set is een effect-
kleur 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

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

Kaasdoosjes
ca. 10 mm dik, wit, 10 paar

Draadring
Wit gecoat, ca. 3 mm dik, 
per stuk

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

PVC folie
Dieptrekfolie transparant, 
afmeting: ca. 300 x 210 mm (A4 formaat), 
dikte: 0,3 mm, transparant, 10 stuks

11,95

8,106,15

14,95

10,107,70

6-delig

10 stuks

25 vel

2 stuks

vanaf 2,80
3,50

Meer lichtsnoeren kunt u terugvinden 
in de hoofdcatalogus op pagina 522.

441631 10 LED’s  4,90
441549 20 LED’s  5,80

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

Micro LED lichtsnoer
Binnenverlichting, 40 LED’s, warmwit, batterijbox van 
kunststof, met aan/uit-schakelaar en 6 uur-timerfunctie, 
met kabel zilver/transparant, lampafstand ca. 10 cm, 
totale lengte ca. 4,32 m, toevoer
snoer ca. 32 cm, excl. 3 batterijen 1,5 V (AA), per stuk
441550 7,70 6,15

Camelion® alkaline Plus
Alkaline Plus batterijen leveren gedurende meerdere uren een 
constante stroom, pure energie. Ideaal voor alle toepassingen 
waarbij veel vermogen nodig is, 0% kwik en 0% cadmium, 
1,5 V (AA), 2 stuks
210614  1,10 1St.=

0,55
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308935 14,75 11,80

509766 XS, ø 15 mm  2,65
535800 S, ø 25 mm  4,00 535833 S, ø 25 mm  4,00

576354 S, ø 24 mm  4,00

554554 ca. ø 200 mm  2,20

728360 XXL, ø 75 mm  12,25
500063 L, ø 50 mm  8,25
541179 XXL, ø 75 mm  12,25

539387 XS, ø 15 mm  2,65

728326 L, ø 50 mm  8,25 576398 XS, ø 15 mm  2,65

554576 ca. ø 150 mm  2,00

728278 M, 30 x 40 mm  6,95

605543 12,35 9,90 1kg=
39,60

613755  8,95 1qm=
5,48

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

Motiefpons “Bloem” Motiefpons “Madeliefje”

OPITEC motiefpons ‘Bloem’

Borduurring met schroef
Dikte 8 mm, per stuk

OPITEC motiefpons ‘Blad’

Houten kralen
Tweede keus: lichte kleur en vormfoutjes, 
afmetingen: ca. ø 4/6/8/10/12/15 mm, 
rijggat: ca. 1 - 3 mm, naturel tinten, 
ca. 250 gram = ca. 2750 stuks

Papierblok ’Downtown’
270 g/m², enkelzijdig bedrukt, verschillende motieven en kleuren, 
afmeting: ca. 240 x 340 mm, 20 vel

9,90

11,1511,80

12,35

13,9514,75

2750er-Set

5-delig

20 vel

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

573585 XS, ø 16 mm  2,65
573596 S, ø 25 mm  4,00
573600 L, ø 50 mm  10,95
573611 XXL, ø 75 mm  12,25 954985 13,95 11,15 1m=

0,22

Rico Design® tape set - Bouquet 
Sauvage
5 tape rollen met verschillende motieven, 
afmeting: ca. 10 m x 15 mm, 5 stuks

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

Geschikt voor 220 g/m² papierdikte, per stuk Geschikt voor 220 g/m² papierdikte, per stuk

Geschikt voor 220 g/m² papierdikte, 
per stuk Geschikt voor 220 g/m² papierdikte, 

per stuk

Geschikt voor 220 g/m² papierdikte, 
per stuk

Motiefpons ‚Gegolfde cirkel‘
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H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 34.

30 vel

6 vel

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

615698  3,95

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

954918  9,95

954996  3,20

957525  18,50

Papieren lampion ’Luchtballon’
Zonder decoratie, afmeting: ca. ø 250 x 
320 mm, wit, per stuk

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

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

Rico Design® stickers hot foil goud
Bouquet Sauvage
15 Verschillende motieven, velgrootte: 
ca. 145 x 180 mm, afmeting: ca. ø 30 mm, 
120 stickers op 6 vellen

Houten fotolijst
Om op te hangen, voor 5 foto’s met gla-
zen plaatje, afmeting foto: elk 2 ca. 95 x 
95 mm, elk 3 ca. 150 x 100 mm, afmeting 
totaal: ca. 585 x 30 x 430 mm, per stuk

Licht Turkoois
609879

Mintgroen
609891

Crème
609824

Pink
609857

Steengrijs
609905

Zwart
609938

Blauw
609880

Roze
609846

Geel
609835

Rood
609868

Asgrijs
609916

Wit
609949

Zomer actie
elk 7,95

9,95

Flower Power
Gestanste papieren bloemen
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957330  4,25 957341  3,75 951275 2,95 2,35

802565  0,95
433175 E 2,65 2,10

433348 O 2,65 2,10
433290 M 2,65 2,10

433429 R 2,65 2,10

433430 S 2,65 2,10
433463 U 2,65 2,10

800060 ca. ø 8 x 80/110/140 mm  1,35

808103  3,65

808138 ca. ø 6 x 40/50/60 mm  1,60

808099 ca. ø 6 x 70/90/110 mm  1,50

951264 2,95 2,35

Houten droomvanger
Om op te hangen, met motiefuitsparing 
en kralen, afmeting: ca. 180 x 700 mm, 
wit/grijs, per stuk

Houten hanger - Ornamenten
Met motiefuitsparing, afmeting:  
ca. ø 55 x 5 mm, naturel/wit, 9 stuks

Decoratieve kokosnoot met 
strepen
Om neer te zetten, 2 gaten (boven en 
onder), natuurproduct, daardoor kan de 
afmeting afwijken, afmeting: ca. ø 100 x 
90 mm, per stuk

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

Paper-Art letter
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie,
Letter breedte ligt tussen 60 - 140 mm, hoogte ca. 100 mm, diepte ca. 30 mm, per stuk

Klankpijpen
Aluminium, van binnen hol, 3 stuks

Aluminium, van binnen hol, 
afmeting: ca. ø 8 x 140/170/200 mm, 3 stuks

Aluminium, massief (niet hol), 3 stuks

Aluminium, massief (niet hol), 3 stuks

Kokosnoot voederbakje
Om op te hangen, natuurproduct, daar-
door kan de afmeting afwijken, afmeting: 
ca. ø 120 x 120 mm, per stuk

2,35 2,35
2,95 2,95

9-delig

3-delig 3-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Meer Paper-Art letters kunt u terugvinden 
in de hoofdcatalogus op pagina 482.

elk 2,10
2,65
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EUH208.32: Bevat 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(55965-84-9). Kan een allergische reactie veroorzaken.

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 34.

160 m

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

530176 2,75 2,20

530198 4,50 3,60

530187 4,50 3,60

537012  5,25 1m=
0,03

448699  5,95 100ml=
2,38

616133 ca. ø 45 x 130 mm  3,50

948203  3,65 1m=
4,06

951312 4,95 3,95

529623 ca. 2,5 m x 6 cm 5,95 4,75 1qm=
31,67

529818 ca. 2,5 m x 10 cm 9,95 7,95 1qm=
31,80

529933 ca. 1,25 m x 20 cm 9,95 7,95 1qm=
31,80

951323 2,95 2,35

529715 ca. 2,5 m x 6 cm 5,95 4,75 1qm=
31,67

529829 ca. 2,5 m x 10 cm 9,95 7,95 1qm=
31,80

529966 ca. 1,25 m x 20 cm 9,95 7,95 1qm=
31,80

616144 ca. ø 45 x 200 mm  4,95

Vilten strooidelen ’Monstera blad’
In 2 groottes, afmeting: ca. 70 x 4 x 80 mm 
en 100 x 4 x 90 mm, groentinten, 4 stuks

Vilten decoratie ’Monstera blad’
Afmeting: ca. 400 x 4 x 330 mm, lichtgroen, 
per stuk

Vilten decoratie ’Monstera blad’
Afmeting: ca. 400 x 4 x 330 mm, groen, 
per stuk

Katoendraad
100% katoen, zeer scheurvast, 
ca. 1 mm dik, spoel ca. 160 m, per stuk

Creall® Boardy schoolbordverf
Zwart, 250 ml
EUH208.32

Glas met kurk
Glashelder, zonder decoratie, geschikt 
voor levensmiddelen, inhoud ca. 150 ml, 
per stuk

Glashelder, zonder decoratie, geschikt 
voor levensmiddelen, inhoud ca. 270 ml, 
per stuk

Decoratieve gebonden takjes
Natuurproduct, gebonden, 
afmeting: ca. 90 x 10 cm, per stuk

Houten natuur mix
Vrijblijvend gesorteerde strooidelen, 
blad ca. 90 x 85 mm, 50 x 70 mm, ca. 10 - 
12 houten stukjes en schijven, afmeting 
box: ca. 150 x 50 x 220 mm, per set

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

Houten strooidelen ’Blad & Libelle’
Verschillende motieven en groottes, naturel, 
zonder decoratie, afmeting blad: ca. 25 - 
70 mm, afmeting libelle: ca. 40 - 80, 
ca. 6 mm dik, 7 stuks

2,20 2,35

3,95

3,60

3,60

2,75 2,95

4,95

4,50

4,50

4-delig

250 ml 90 cm

7-delig

zelfklevend

vanaf 
3,50
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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.

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

479847  2,00 1St.=
0,08

486570  15,20

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 4,75 100g=
3,17

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 4,75
5,95



35Deze brochure is geldig tot 18.06.2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen.



623497 Lieselotte Rat, ca. 330 mm lang  8,50

elk  8,50

623512 Schanaya Schaap, ca. 260 mm lang  8,50

623486 Freddy Kikker, ca. 290 mm lang  8,50

Bookies haakset - Boekenlegger
TOPP Uitgeverij 
Voor alle creatievelingen die ook van lezen houden zijn er de kleine Bookies. 
Lieselotte Rat, Schanaya Schaap en Freddy Kikker kunnen gemaakt worden 
uit de verschillende sets. Met behulp van de online-videohandleiding kunnen 
de boekenleggers eenvoudig nagemaakt worden. Inhoud: genoeg garen van 
100% katoen in verschillende kleuren, vulwatten, een haaknaald en 
Duitstalige handleiding

Knutselpakket

Knutselpakket

Knutselpakket

Een ruime keuze aan Catania handwerkgaren kunt u 
terugvinden in de hoofdcatalogus vanaf pagina 681 of 
op internet via www.opitec.nl/handwerken

Duits boek: Bookies - Tierische Lesezeichen zum Häkeln
Jonas Matthies - TOPP Uitgeverij
In dit boek staat beschreven hoe je de dieren-boekenleggers kunt haken aan de hand 
van de talrijke geïllustreerde handleidingen.
Softcover, 112 pagina’s, afmeting: ca. 220 x 230 mm, per stuk
623475  16,50
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC
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