
 
 

  

• 24 /7 onl ine bestellen
• log in voor uw  persoonl i jke pr i js!
• pr i jzen zi jn incl . 21% bt w

Dat kan uitstekend met het ruime assortiment creatief en technisch  
materiaal. Scherp geprijsd en nog voordeliger bij grotere afnames.  
In deze folder presenteren wij u een selectie uit alle materialen.  
Ons volledige assortiment vindt u op www.heutinkvoortgezet.nl.

Kiezen wat bij u past!

w w w.heutink voor tgezet .nl
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Te ke n e n

Tekendozen hout

Met slotje. Opschrift tekendoos.  
Blank gelakt. 
 
025.250 25 x 12,5 x 6 cm
752.519 25 x 15 x 8 cm

Tekendozen kunststof

Kunststof tekendozen
Formaat: 25 x 15 x 1,5 cm
 
025.251 zwart zonder vakindeling
025.252 rood met vakindeling

Etuis skai

Met rits. Voorzien van labelhouder.
Formaat: 18 x 28 cm
 
755.318 zwart
755.319 donkerblauw
752.523 rood

Etuis canvas

Met rits. Uitgevoerd in blauw  
canvas.
 
025.215 10,5 x 22 cm
025.216 15 x 25,5 cm

Al sinds jaar en dag biedt Heutink de mogelijkheid om een door 

u zelf samengestelde selectie tekenmaterialen in een tekendoos-

pakket te laten samenstellen. Hoe makkelijk wilt u het hebben? 

 
Data leveringsgarantie
Regio Noord donderdag 2 juli 2015
Regio Midden donderdag 9 juli 2015
Regio Zuid donderdag 16 juli 2015

Gevulde tekendozen en etuis besteld voor 
bovengenoemde data worden in de eerste 
week van het nieuwe schooljaar geleverd.

 

De inhoud  
Kies uw eigen teken- en schildermaterialen en laat u verrassen  
door de scherpe prijzen en de gegarandeerde kwaliteit  
van onze huismerkproducten. Natuurlijk kunt u ook kiezen 
voor de producten van Talens, Bruynzeel of Conte.  
Vraag geheel vrijblijvend een zeer scherpe offerte aan per  
e-mail: verkoop@heutink.nl

DAAR TEKEN
JE VOOR

We maken het u nog makkelijker. Ontdek het  

gemak van bestellen via w w w.heutinkdirect.nl  

De webshop van Heutink speciaal gemaakt om u  

administratieve rompslomp uit handen te nemen.

  

Laat uw leerlingen simpel en snel hun gevulde  

tekendoos bestellen op w w w.heutinkdirect.nl  

Betalen doen ze met iDE AL. Heutink neemt u  

werk uit handen.

Voor uw 
leerlingen 

iDEAL, voor 
u ideaal!

GEVULDE 
TEKENDOOS 
OF ETUI

Ontdek het gemak 
van heutinkdirect.nl
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T i te l . . .Te ke n e n

Kleurpotloden 
Driekantig Heutink Goldline

Door hun ergonomische vorm  
zijn deze extra dikke driekantige 
potloden zeer geschikt om kin-
deren de ideale schrijfhouding  
aan te leren! Het driekantige  
schrijfpotlood is voorzien van  
een f-stift (3.8 mm). Uitstekend  
geschikt om mee te schrijven en 
extra slijtvast. Blik à 12 stuks.

061.266

Stabilo Woody

3 in 1 potlood; kleurpotlood, waskrijt 
en aquarel potlood in één. Hecht op 
bijna alle ondergronden zoals glas, 
leer, metaal en natuurlijk papier. 
Leverbaar in 18 kleuren. Extra-dikke 
stift Ø 10 mm. Bijzonder goede dek-
kingsgraad, zelfs op donkere kleuren 
en ondergrond. Karton à 18 stuks.

061.401 

Bruynzeel Design 
pastelpotloden

Ronde potloden voorzien van een 
dikke stift van pastelkrijt. Onder-
ling mengbaar en aquarelleerbaar. 
Verkrijgbaar in kartonnen assorti-
mentsdoos met 12 potloden.

750.572 

Carbonpapier

Doos à 100 vel. Formaat: 
A4 210 x 297 mm (b x l).

132.001

5,18
6,47

061.266

per stuk

28,62
35,77

061.401

per stuk

20,36
25,45

750.572

per stuk

10,53
13,16

132.001

per stuk

 
 

          Kijk op 
www.heutink
voortgezet.nl  

voor meer 
potloden.

Kleurpotlood Goldline 6-K  
   
288 st. ass.   
                
061.144  

           
Kleurpotlood Goldline 3-K 
      
288 st. ass.     
              
061.267    

           
Kleurpotlood Goldline 3-K

Jumbo 144 st. ass.         

061.281  

38,42
48,02

061.281

per doos

Bulk-
sets

36,52
45,65

061.144

per doos

56,55
70,69

061.267

per doos

Gum Heutink

Groot radeervermogen, vlekvrij, 
plastic. Formaat: 3 x 1,9 x 0,7 cm  
(l x b x h). Doos à 60 stuks.

015.003 

2,93
4,08

015.003

per doosje

MEER 
VOOR MINDER
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Te ke n e n

Oliekrijt Jumbo Heutink

Formaat: 7,7 x 1,1 cm (l x Ø).  
12 kleuren assorti.

031.015 

Wasco Talens

Formaat: 10,5 x 1,1 cm (l x Ø).  
12 kleuren assorti.  
Karton à 144 stuks

040.144

Panda Oil Pastel

Formaat: 7,1 x 1,1 cm (l x Ø).  
Karton à 12 stuks assorti kleuren.

040.031

Interwaskrijt 

Doos 1 Gros ass. 
 
010.002   

32,75
40,93

040.144

per stuk

ALLE KLEUREN VAN DE

REGENBOOG

 

Kijk op 
www.heutinkvoortgezet.nl  
voor meer tekenmateriaal. 

31,07
38,84

010.002

per doos

Antiknoei verfpotten

Kunststof potten met klemdeksel, 
zodat de verf niet uitdroogt.  
Ook wanneer het potje omvalt 
wordt er geen verf gemorst. 
Hoogte 50 mm, inhoud 125 ml.

512.268 

Ecoline 

Set à 6 flacons van 30 ml assorti, in de kleuren: lichtgeel, vermiljoen, 
ultramarijn donker, donkergroen, gebrand sienna, zwart.

040.518 

0,73
0,91

512.268

per stuk

11,71
14,64

040.518

per set

TRANSPARANT EN HEEL 
GOED MENGBAAR

28,00
35,01

080.311

per set

49,00
61,25

061.223

per set

45,90
57,38

061.225

per set

49,93
62,41

061.224

per set

Kleurpotloden Bic Evolution

Classpack 288 stuks.   
 
061.224 

           
Viltstiften Heutink 
medium Goldline 

Box à 120 stuks assorti.

080.311  

           
Viltstiften Bic Visa XL

Classpack 144 stuks.   

061.223 

           
Viltstiften medium 

Classpack 288 stuks.  

061.225  

            

2,81
3,90

031.015

vanaf

3,29
4,57

040.031

vanaf
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Amsterdam Acrylverf Marker 2-4 mm

Na droging watervast. Zeer hoge lichtechtheid. Geurloos. Er is keuze  
uit 46 briljante kleuren. Bekijk ze allemaal op www.heutinkvoortgezet.nl

233.096 basisset 4 kleuren
233.097 basisset 6 kleuren
233.098 reflexset 4 kleuren 
233.099 metaalset 3 kleuren 

Amsterdam Acrylverf
Universele acrylverf van Talens 
met een hoge lichtechtheid. 
Zowel puur te gebruiken als ook 
met water te verdunnen. Met 
Amsterdam-acryl kan op alle 
vetvrije ondergronden geschilderd 
worden, zoals: papier, karton, 
beton, spaanplaat, gips e.d. Nu 
ook verkrijgbaar in een marker 
en spuitbus uitvoering! Flacon à 
500 ml.

239.002 zilver
239.104 zinkwit
239.223 napelsgeel donker
239.276 azo-oranje
239.311 vermiljoen
239.369 primairmagenta
239.504 ultramarijn
239.702 lampenzwart 

13,73
17,16

233.096

per set

18,86
23,57

233.097

per set

13,73
17,16

233.098

per set

10,46
13,08

233.099

per set

 

Bij aanschaf van een  
van deze setjes markers  
ontvangt u een flacon  
Amsterdam Spray  
paint gratis! 
(Wordt assorti kleur geleverd).

 
Check alle kleuren op www.heutinkvoortgezet.nl

Acrylverfset Amsterdam

Tubes à 120 ml in de kleuren wit, 
geel, rood, blauw en zwart voor 
het maken van talrijke mengingen. 
Set à 5 tubes.

356.100

17,21
21,51

356.100

per set

Actie

Na droging 
water vast!

 Deze humoristische beelden 
zijn eigenlijk geverfde takken. 

1. Voor de voet neem je een 
stukje klei waar je een stukje 
ijzerdraad in steekt. 

2. Ga buiten op zoek naar een  
geschikte tak. Het liefst een 
tak die al uitlopers heeft  
(armen/benen). Kun je deze 
niet vinden, ga dan voor  
1 hoofdtak als lijf en een  
paar kleinere takjes als  
armen/benen. 

3. Maak de takken goed schoon 
en zorg dat ze droog zijn  
(anders hecht de verf niet 
goed). Losse takjes (armen/ 
benen) bevestig je met een 
stukje bloemendraad. 

4. Bevestig de tak nu m.b.v.  
het schilderstape aan het  
ijzerdraad in de voet van klei.

5. Wikkel het tape een paar  
keer goed om de tak en het 
draad zodat de boel stevig  
vast zit. Je kunt straks gewoon 
over de tape heen schilderen. 

6. Neem verschillende kleuren 
verf en schilder vrolijke kleren 
(effen, stippen, strepen). 

7. Verf de bovenkant van de tak 
met lichte verf. Laat drogen. 

8. Teken daarna met de marker 
een gezichtje op de lichte 
bovenkant van de tak. Hallo 
meneertje tak!

B e s c h r i j v i n g

B e n o d i g d h e d e n
062.611 Interverf 
046.065 oefenklei 
021.655 ijzerdraad 
075.051 schilderstape 
139.050 marker Edding 
754.231 bloemenwikkeldraad 

FAM. TAK

CREA
tip

Wit tekenpapier 
superkwaliteit
pak à 500 vel

Houtvrij tekenpapier, origineel zgn.  
technisch tekenpapier, radeervast.
Formaten: b x l. 
Leverbaar in 120 en 160 grams.

 
Radeer-

vast!

3,88
4,85

120.030 e.v.
260.001 e.v.

vanaf

9,00
11,25

239.002 e.v.

vanaf

      98      w w w. h e u t i n k v o o r t g e z e t . n l  Log in op www.heutinkvoortgezet.nl om te bestellen.



H a n d v a a r d i g h e i d

Boardmessen 
(ledermessen)

Meest gebruikt hobbymes.  
Robuust met een goede grip.  
Voor het snijden van karton,  
linoleum, leer enz. Metalen  
meshouder inclusief  
5 verwisselbare mesjes.

021.141 boardmes vast
021.143 boardmes uitschuifbaar  
 5 standen
021.756 set à 100 reservemesjes  
 kort model (geschikt 
 voor 021.141)

Bison behangplaksel

Formule 3 lijm per 125 gram.

750.252

Ballonnen rond

Zakken à 100 ballonnen. De assorti 
verpakking heeft 9 verschillende 
kleuren in het assortiment, de  
metallic verpakkingen 8 kleuren 
waaronder goud en zilver.
Afmeting = omtrek.

173.001 assorti ca. 80 cm
173.003 metallic ca. 115 cm

Plakstiften Inter

Droogt transparant op en is  
uitwasbaar. Snelle droogtijd.  
Oplosmiddelvrij. 40 gram.

081.061 per stuk

Liniaal roestvrij staal

Lengte: 30 cm, dikte: 1 mm,  
met maatverdeling

021.746

ook verkrijgbaar in andere  
uitvoeringen.

Houtbord

625 grams 1,3 mm.
Formaat: 70 x 100 cm (b x l).

028.036

Lijmpatronen

Geschikt voor metaal, hout, 
keramiek, karton, leder, styropor 
en textiel. Lengte 100 x 7 mm, 
kleurloos. Wordt geleverd per 12 
stuks.

021.741 per set

Lijmpistool Proxxon 
HKP 220/230 V

Het ideale apparaat voor het snel 
en betrouwbaar verlijmen van 
onder andere metaal, hout, kunst-
stof (ook plexiglas), glas, karton 
en textiel. Omdat de lijm verhardt 
na 2 minuten, is er in die tijd nog 
de mogelijkheid om correcties 
te doen. Het apparaat heeft een 
ingebouwde steunvoet en een 
korte opwarmtijd. Wordt geleverd 
met 4 sticks en 3 verwisselbare 
mondstukken.

021.740 per stuk

Zeer 
korte

opwarmings-
tijd!

7,02
8,77

021.141

per stuk

5,42
8,47

021.746

per stuk vanaf

1,28
1,88

028.036

per stuk vanaf

14,07
17,59

021.740

per stuk

2,47
3,09

021.741

per set

33,48
41,85

021.756

per set

6,59
8,24

750.252

per stuk

3,56
4,45

173.001

per zak

9,59
11,99

173.003

per zak

 
PAPIER 
MACHE
HOOFD

CREA
tip

B e s c h r i j v i n g
Elk van de getoonde hoofden is gemaakt  
van een ballon bedekt met papier-maché.  
Gezichtskenmerken, haar etc. zijn op  
het hoofd geschilderd met Talens Acrylverf.
1.  Blaas een ballon op.
2.  Bevestig desgewenst een ballonhouder en stok.
3.  Bedek de ballon met lagen blanco krantenpapier,  

bevestigd met behanglijm.
4.  Indien een ballonhouder is bevestigd zorg voor  

een mooie overgang tussen nek en hoofd.
5.  Maak de gewenste gezichtsuitdrukking en haar 

met blanco krantenpapier en behanglijm.  
Laat alles 1 of 2 dagen drogen.

6.  Verf het hoofd en laat het drogen. Klaar!

B e n o d i g d h e d e n
173.001 ballonnen 
239.002 acrylverf

9,48
13,16

021.143

vanaf

0,87
1,28

081.061

vanaf
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H a n d v a a r d i g h e i d

Grenen rondhout

Verschillende diktes  
in bundels van 100 cm.  

023.600 t/m  023.660

Heutink schrijfblokken

Gelinieerd 70 grams houtvrij  
papier. Kopgeniet, met scheur-
perforatie. Blok à 100 vel.  
Formaat: A4.

024.006

Ballpoint Bic M10

Kunststof houder in de schrijf-
kleur met drukknop. Kleur: blauw.

045.031

Boetseervormen in koffer

28 kunststof boetseervormen. 

030.034

Boetseerklei 
Kids Crealine Heutink

Modelklei op oliebasis, 12 staven 
(4 kleuren, 3 rood, 3 groen, 3 geel 
en 3 blauw) in transparante pot 
met schroefdeksel. Pot à 1,4 kilo.

030.120 per stuk

Fimo Soft boetseerklei

Fimo Soft is gemakkelijk  
kneedbaar, snel modelleerbaar  
en vormvast. Onderling zijn  
de kleuren goed mengbaar.  
De werkstukken kunnen gebakken 
worden op 130°C in een keuken-
oven. Blok à 65 gram.

305.000 wit
305.004 lichtgevend
305.007 caramel
305.009 zwart
305.016 zonnegeel
305.022 framboos
305.035 windsorblauw
305.039 mint
305.042 mandarijn

Dikte 4 mm
023.570 760 x 1150 mm
023.571 760 x 760 mm
023.752 760 x 380 mm
023.573 380 x 380 mm
023.574 210 x 297 mm (A4)

Dikte 6 mm
023.580 760 x 1150 mm
023.581 760 x 760 mm
023.582 760 x 380 mm
023.583 380 x 380 mm
023.584 210 x 297 mm (A4)

Dikte 9 mm
023.590 760 x 1150 mm
023.591 760 x 760 mm
023.592 760 x 380 mm
023.593 380 x 380 mm
023.594 210 x 297 mm (A4)

Triplex – berken
De vermelde afmetingen zijn l x b.

 

Meer kleuren? 
heutinkvoortgezet.nl

1,00
1,38

024.006

per stuk

0,45
0,58

045.031

per stuk

13,90
17,38

030.034

per stuk

6,83
8,54

030.120

per stuk

3,48
4,34

305.000

per stuk

0,85
1,06

750.839

per stuk

 

Kijk online 
voor nog veel 

meer pennen!

Multicol blauw klassenbak  
30 x 081.090 

081.089  

Multicol rood klassenbak 
30 x 081.008 

081.009

Interlijm klassenbak 
30 x 016.001

016.006

45,90
57,38

016.006

per set

43,46
54,33

081.009

per set

48,39
60,49

081.089

per set

151,44
189,30

081.076

per set

211,35
264,19

081.077

per set
Plakstift Pritt  20 gr.   
081.076 Groepsset 100 stuks        

Plakstift Pritt  40 gr.
081.077 Groepsset 100 stuks

Losse lijmdopjes
Geschikt voor vierkante  
flacon van 150 of 250 ml.

750.839 

9,78
12,22

023.600 e.v.

vanaf

0,83
1,04

023.570 e.v.

vanaf

Meer
voor 

minder
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H a n d v a a r d i g h e i d

 

B e s c h r i j v i n g
Geef je creatieve fantasie de vrije loop voor  
de leukste cadeautjes. Wij hebben de materialen.

B e n o d i g d h e d e n
141.077 cadeaupapier
174.031 e.v. cadeaulint, diverse kleuren

Klei fijne chamotte

0 - 0,5 mm. Geel - rood bakkend 
1000-1150°C. Wordt geleverd  
in broden van 10 kg. K-31000.

046.076 

Boetseerschijf

Draait op glazen kogels. Ø 25 cm.

046.545

Speksteen

Speksteen is een zeer zuivere 
zachte minerale steensoort.  
Hiervan kan je niet alleen maar 
mooie beeldjes maken, maar  
ook handige voorwerpen zoals 
schaaltjes, boekensteunen, 
pennendoosjes of een originele 
hanger voor aan een ketting.  
Met eenvoudig gereedschap zoals 
zagen, vijlen en raspen wordt het 
speksteen bewerkt en gevormd. 
Met schuurpapier wordt de steen 
gepolijst totdat een 'spekglad' 
en glanzend voorwerp overblijft. 
Inhoud: 15 kilo assorti.

046.100 

Sculpture Block schoolset

Zeer licht materiaal om vormen  
mee te maken. Werkt gemakke- 
lijk, gebruiksvriendelijk en veel 
sneller dan welk vormgevings- 
product dan ook. Om zeer verfijnde 
en gedetailleerde vormen mee  
maken. Kant en klaar materiaal,  
dat geen voorbehandeling of  
na-behandeling nodig heeft.  
Kan al met eenvoudig gereed- 
schap bewerkt worden zoals  
een keuken-mes, rasp, vijl of 
schuurpapier. Inhoud:  
36 blokken van 15 x 15 x 2,5 cm.

046.150 

CADEAUS

INPAKKEN

CREA
tip

Kurklinoleum

Afmeting plaat ca. 50 x 50 cm. 
Dikte ca. 4,5 mm.

751.188 

Linoset

Beukenhouten linohouder 
inclusief uitstoter en een vijftal 
verschillende mesjes. Geschikt 
voor linosnijden en zelfs voor  
licht houtsnijwerk. 

135.009 

IJzerdraad

Spoel à 60 meter. 
Klosje à 50 gram, gegalvaniseerd. 
Diameter van het draad 0,4 mm.

048.035 

8,02
10,02

751.188

per stuk

14,56
18,20

046.545

per stuk

6,48
8,09

135.009

per set

3,80
4,76

048.035

per stuk

30,16
37,70

046.100

per set

59,18
82,20

046.150

per set vanaf

 
Gebruiksvriendelijk, 

kant en klaar materiaal!

 

Meer klei? heutinkvoortgezet.nl

6,93
9,12

046.076

vanaf
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H a n d v a a r d i g h e i d

Glitterlijmpennen

573.024  set goud, zilver, rood, 
groen en blauw

573.030 goud set à 6
573.031 zilver set à 6 

Zelfklevend vilt

12 kleuren. Formaat: 22 x 15 cm  
(l x b). Pak à 24 stuks.

510.035 

Kunstraffia

Lengte ca. 20 meter. 
10 bosjes assorti.

036.199 

Crêpepapier Floriade 

Formaat: 50 x 250 cm (b x l). 
75% rek. 10x 10 kleuren assorti.

083.115 

Dummy schets-/tekenboek

Degelijk plak-/schets-/tekenboek  
met harde kaft (kleur van de kaft  
kan afwijken van de foto).
A4/90 grams, 96 vel. Ook leverbaar  
in andere uitvoeringen.

110.502 

2,99
3,74

573.024

per set

5,08
6,35

573.030 - 573.031

per set

6,66
8,32

751.352 e.v.

per stuk

13,07
16,34

036.199

per set

21,26
26,57

083.115

per set

5,29
6,61

110.502

per stuk

5,43
6,79

510.035

per set

VROLIJKE
SLEUTEL
HANGER

B e s c h r i j v i n g
Deze figuur voor een sleutelhanger is gemaakt van vilt en is aan elkaar  
genaaid met grove steken direct rond de sleutelring. De figuur is gevuld  
met polyester vulling en gedecoreerd met stukjes vilt en grafische vormen  
getekend met een stift.
1.  Teken een gespiegelde vorm op een stuk vilt en knip uit. Door de vorm uit  

één stuk vilt te knippen, kan deze om de sleutelring dichtgenaaid worden.
2.  Bevestig de vorm van vilt rond de sleutelring. Naai dicht met grove  

of fijne steken. Laat een kleine opening open voor de vulling.
3.  Vul de figuur met polyester vulling. Naai de opening dicht.
4.  Knip decoraties uit vilt. Lijm dit op de viltfiguur met de Multicol Alleslijm.
5.  Teken, bijv. een gezicht, op de viltfiguur met textielstiften.

B e n o d i g d h e d e n
510.070 handwerkvilt
540.530 acrylvulling vanaf
081.090 multicol alleslijm vanaf
080.295 textielstift
502.000 naaigaren vanaf

CREA
tip

Siersteentjes

Assorti à 800 stuks.

750.359 per set

Creall glitter verf

Gekleurde verf met glitters.  
Hecht goed op papier, karton  
en foam. De verf is na droging  
volledig watervast. Flacon  
à 250 ml.

751.352 rood
751.353 goud
751.354 zilver
751.355 blauw
751.356 groen

6,56
8,20

750.359

per set

 

Meer verf? 
heutinkvoortgezet.nl

In heel 
veel 

kleuren!

Met
harde 
kaft
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B e s c h r i j v i n g
De maskers zijn bedekt met Foam Clay. De flappen op het masker zijn gemaakt van Foam Clay  
dat uitgerold is op een plastic zakje, gedroogd, uitgeknipt en met verse Foam Clay weer bevestigd.
1.  Decoreer een masker met Foam Clay en laat drogen.
2.  Rol enkele plakjes Foam Clay en laat dit ook drogen.
3.  Knip repen of andere vormen uit deze gedroogde plakjes.
4. “Lijm” de decoratie met Foam Clay aan het masker.  

B e n o d i g h e d e n
750.695 papiermache maskers
A33.615 foam clay 

H a n d v a a r d i g h e i d

MOOIE
MASKERS

Plastic maskers

12 stuks witte plastic maskers. Ideaal voor het 
werken met gips, maar ook om te decoreren.

750.699 heel formaat
753.701 half formaat

Kartonnen figuren: vlinders, libellen en bloemen

Een assortiment van 4 verschillende motieven vlinders, 
libellen en bloemen uit wit karton, totaal 362 stuks. Inhoud: 
80 vlinders, 80 libellen, 112 bloemen en 90 grote bloemen.

750.703 

9,29
11,62

750.699

per set

14,06
17,57

750.703

per set
10,12
12,64

753.701

per set

CREA
tip

 

1. Maak met behulp van de  
spijkertjes een hartvorm  
op het plankje. Laat tussen 
alle spijkertjes ongeveer 
evenveel ruimte. 

2. Knoop het uiteinde van het 
neondraad vast om één van  
de spijkertjes. 

3. Leg het draad nu willekeurig 
om alle spijkertjes heen.  
Ga zo zigzaggend heen en 
weer totdat je alle spijkertjes 
minimaal één keer geraakt 
hebt en zorg dat de binnen-
kant van het hartje mooi 
gevuld is. Zorg ook dat je 

minimaal één keer in een 
rechte lijn rondom het hartje 
gaat, voor een mooie rechte 
omtrek. Knoop als je klaar 
bent het uiteinde vast aan het 
spijkertje van waaruit je ook 
begonnen bent met knopen.

B e s c h r i j v i n g

CREA
tip

SPIJKERHART

B e n o d i g d h e d e n
036.803 houten plankje 
  9,6 x 9,6 x 2 cm
036.331 neondraad 
021.835 spijkertjes   

Plastic kralen assorti

Emmer à 3,3 kilo assorti plastic kralen  
in veel verschillende kleuren en vormen.

750.705 per stuk

48,43
60,54

750.705

per set
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Te c h n i e k

 

Kijk op  
heutinkvoortgezet.nl 

voor nog meer  
soldeermateriaal! 

0,37
0,46

753.033 e.v.

per stuk

2,18
2,72

752.988

per doos

6,40
8,00

752.985

per doos

Leds

Leds (lichtgevende diode) 10 mm

753.033 rood
755.658 geel
756.956 groen 
 
 

 
 

 
Fittingen E10
Doosjes à 10 stuks.

752.985 kunststof
752.988 metaal

Montagesnoer (schelledraad)

Geïsoleerd, massieve koperkern van 
0.5 mm. Buitendiameter 1.3 mm. 
Op rollen van 100 meter. Achter het 
artikelnummer de isolatiekleur.

022.360 groen
022.361 zwart
022.362 rood

Fietslampjes

50 mA (0,3) 6 Volt, met schroefdraad 
E10, helder. Doos à 10 stuks.
 
022.263

Lampje E10 7.0 Volt/300mA/2,1Watt 
(50 stuks)
 
022.261

Fietslamphouders

Voor laagspanningslampen met E10 
fitting (fietslampjes). In kunststof 
gevatte metalen fitting. Met 2 beves-
tigingsgaatjes in de voet.
   
022.326 

Brand-/soldeerapparaat  
Pebaro elektrisch

Multifunctioneel apparaat dat aan 
alle veiligheidseisen voldoet (GS).
Geschikt voor  (hout-)branden,  
solderen en styropor snijden.  
Bekijk alle specificaties online.

021.448  brand-/soldeerapparaat 
Pebaro 50-500

021.449 losse set van 14 punten 

 
Soldeerbout Ersa 220V

Een uitstekende kwaliteit soldeer-
bout met kunststof handvat.  
Alle onderdelen zijn vervangbaar. 
Standaard met 150 cm snoer en 
geaarde stekker.

752.623 80 Watt
755.415 multitip 15 Watt 

 
Soldeerboutsteunen

Verzinkt metalen steun. Wanneer de 
hete bout hierop weggelegd wordt, 
vermijdt u doorgebrande snoeren 
en brandplekken op de werkbladen.

022.283  

 
Tinsoldeerdraad met  
harskern

Klos à 0,5 kilogram,  
draaddiameter 1,5 mm.

021.182

16,69
20,86

022.360

per stuk

 

Voor meer leds kijk op  
heutinkvoortgezet.nl 

61,46
64,70

021.448

per stuk

12,06
12,69

021.449

per set

82,97
87,34

752.623

per stuk

38,29
40,31

755.415

per stuk

6,84
7,20

022.283

per stuk

15,52
16,34

021.182

vanaf

0,67
0,83

022.326

vanaf

0,56
0,70

022.263

vanaf

23,69
29,61

022.261

vanaf
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Te c h n i e k

 

Check heutinkvoortgezet.nl 
voor het complete  

aanbod zaagmateriaal. 

Figuurzaagbeugels standaard

Figuurzaagbeugel van ronde stalen 
buis, Ø 1,3 cm, spanwijdte 13 cm, 
keuze uit een hoogte van 30 of  
40 cm. Zwart gelakte buis, rood 
gelakt handvat.

021.052 30 cm
021.235 40 cm 

 
Figuurzaagklemmen

Degelijke uitvoering in blank metaal.

021.058 spanwijdte 5 cm
021.067 spanwijdte 10 cm
021.064 spanwijdte 7,5 cm 

 
Figuurzaagplankjes

Glad geschaafd blank hout.
Formaat: b x l x h.

021.059 17 x 6,5 x 1 cm
021.065 20,5 x 6,5 x 1,5 cm 

 
Figuurzaagjes

Uitzonderlijk goede kwaliteit.  
Verpakt in bundeltjes van 1 gros 
(onderverpakt in 12 x 12 stuks). 
Lengte: 130 mm.

021.480 t/m 021.486

2,37
2,49

021.052

vanaf

1,13
1,19

021.058

vanaf

0,79
0,83

021.059

vanaf

7,89
8,30

021.480 t/m 021.486

vanaf

 

 

...Heutink Voortgezet naast een breed assortiment 

verbruiksmateriaal veel meer te bieden heeft?

WIST U DAT...

LEGO
Heutink biedt met de LEGO Education Leerlijn een doorgaande leerlijn 
wetenschap, techniek en robotica. Ontdek bijvoorbeeld de eenvoudige 
machines van LEGO. Die creëren inzicht en basiskennis in het mysterie 
achter machines. Een mooie basis voor LEGO Mindstorms EV3.  
Daarmee biedt u leerlingen tools om hun wetenschappelijke, mathema-
tische en ontwerpende vaardigheden te gebruiken. Naast de technische  
lijn is ook de sociale lijn van LEGO Education stevig in opmars met  
producten als bijvoorbeeld BuildToExpress. Lees er meer over op  
www.legoleerlijn.nl. Heutink Voortgezet levert alle materialen en kan  
u daarnaast een helpende hand bieden met workshops op maat. 

3D-printen in het onderwijs
Maak kennis met de Ultimaker Original! Met het totaalpakket 3D-printen 
voor het onderwijs biedt Heutink Voortgezet de mogelijkheid om 3D-printen 
betaalbaar en eenvoudig in te voeren. Onderdeel van het pakket is de 
website www.3Dleerlijn.nl met handleiding en instructiefilm voor o.a. de 
installatie t/m het downloaden van ontwerpprogramma’s. De didactische 
aanpak begint heel gestructureerd waardoor vrijwel alle leerlingen aan de 
slag kunnen. Het geeft vervolgens een scala aan uitdagingen voor het zelf 
programmeren van ontwerpen. Bekijk de 3D-printer Ultimaker Original in 
actie in onze informatiecentra in Rijssen en Ede of vraag uw adviseur naar 
de mogelijkheden van een demonstratie bij u op school.

Meubilair
Een technieklokaal moet een uitdagende leer- en werkplek zijn.  
Een ruimte die inspireert en uitnodigt, veilig is en voldoet aan alle eisen. 
Maar de inrichting moet ook gewoon praktisch en gebruiksvriendelijk 
zijn. Heutink Projectinrichting creëert schoolvoorbeelden van zo’n  
prettige techniekleerplek. Of het nu gaat om een enkel meubelstuk  
of om de complete inrichting van een technieklokaal, we werken met  
kwaliteitsmerken van bekende producenten en betrouwbare leveran-
ciers en vullen deze aan met ons eigen merk en verregaand maatwerk. 
Bekijk onze sfeerbrochure speciaal voor het voortgezet onderwijs.

 
Bekijk het allemaal op 

www.heutinkvoortgezet.nl
of vraag uw adviseur!

...VAN BINNEN EN VAN BUITEN

H e u t i n k  P r o j e c t i n r i c h t i n g

 

HEUTINK 
KENT UW 
SCHOOL...

Machines
We voeren een brede lijn machines voor zagen, schuren, boren,  
slijpen en meer. Stuk voor stuk kwaliteitsapparaten die voldoen  
aan de eisen. En natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor al het  
bijpassende veiligheidsmateriaal.
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Te c h n i e k

Griffon vaseline

Voor universeel gebruik. Zuurvrij. 
Flacon à 200 gram.

750.230

Stoffer en blik kunststof

021.035

Vuilgrijper

Lengte 90 cm.

036.140 per stuk

Tork handdoekrollen 
en -houder

Vloerstandaard. Voor handdoek-
rollen. Staand model. Formaat:  
87 x 51 x 52 cm (h x b x d).

300.004 

Handdoekrol wit

Scheurvast poetspapier op rol, 
breedte 27 cm, rollengte 1000 
meter. Per pak à 2 stuks.

300.005

Veiligheidsbrillen

Ruim kunststof montuur met 
goede pasvorm, voorzien van 
ventilatie-openingen. Met de mo-
gelijkheid om over een eventuele 
eigen bril te dragen. Open model.

021.770

5,57
6,96

750.230

per stuk

2,05
2,57

021.035

per set

38,99
48,74

036.140

per stuk

42,71
53,39

300.004

per stuk

50,34
62,92

300.005

per pak

3,05
3,81

021.770

per stuk

Werkhandschoenen

Binnenhand kunstleer, bovenhand 
streepdoek. Met elastische band.

022.550 

Uniboxen

Kleur: grijs. Formaat: 35 x 43 x 24 
cm (b x l x h).

127.014 

Spaanplaatschroeven

Assortimentsdoos met in totaal 
330 schroeven in meerdere  
maten. Inhoud: 
90 stuks 3,5 x 20 mm 
60 stuks 3,5 x 25 mm 
35 stuks 4,0 x 30 mm 
30 stuks 4,0 x 35 mm 
50 stuks 4,0 x 40 mm 
40 stuks 4,5 x 50 mm 
25 stuks 5,0 x 60 mm.

021.840

Perpexresten 

Assortiment verschillende  
kleuren. Formaat 20 x 25 cm.  
Pak 5 kg.

032.111

Blik

Formaat: 491,5 x 80 x 0,235 mm  
(b x l x d).

048.087 per stuk

Pattex houtlijm classic

Flacon à 250 ml.

751.723

Pattex houtlijm express

Plastic flacon met spuitkop 
à 250 gram.

052.011 per stuk

2,37
2,96

022.550

per set

9,42
11,77

127.014

per stuk

5,12
6,40

021.840

per set

41,37
51,72

032.111

per pak

7,35
10,81

048.087

per stuk vanaf

4,84
6,05

052.011

per stuk

 
 

          
Opgeruimd

staat netjes!

6,17
7,71

751.723

per stuk
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Top
set!

Te c h n i e k

Tangenset Orbis

Set bestaande uit een combinatie-
tang, platbektang en zijsnijtang.

752.613

Accuboormachine 
Skil Masters

Voorzien van de Lithium-ion  
technologie. Geen geheugen-
effect, geen zelfontlading en  
altijd klaar voor gebruik. Snelle 
1-uurs oplader met ingebouwde 
beveiliging tegen oververhitting.  
Met 19 instellingen om nauw-
keurig te schroeven + 1 extra 
instelling om te boren. Met elek-
tronische rem. Wordt standaard 
geleverd met 1 x 10,8 Volt Li-Ion 
accu, dubbelzijdige schroefbit  
en 1-uurs oplader.

750.275

Bouwpakket inbraakalarm

Voorkom diefstal met dit kleine  
en eenvoudige werkstukje.  
Laat de leerling even proeven  
en voelen hoe eenvoudig een 
schakeling kan werken.

753.021

29,85
31,42

752.613

per set

0,76
0,94

753.021

per set

5,13
6,41

752.975

per set

7,60
9,50

752.976

per set

9,92
12,40

752.977

per set

96,45
101,53

750.275

per stuk

Houten wielen

Boorgat 4 mm, met afgerond 
loopvlak. In verpakking à 50 stuks.

752.975 30 mm
752.976 40 mm
752.977 50 mm

 
 

          

Kijk op www.heutinkvoortgezet.nl  
voor de vele uitdagende werkstukken!

op 
= 

op

Bendoo box 
educatiepakket

Voor leerlingen die houden van 
techniek en avonturen en die  
hun plezier halen uit het helpen 
van anderen met listige codes  
of gave Raspberry Pi-projecten. 
Verdien punten door codes te  
delen, aan mooie projecten  
te werken of vragen te beant-
woorden. 
De Bendoo Box leert kinderen  
aan de hand van uitgebreid les-
materiaal om aan de slag te  
gaan met hardware, software, 
programmeren en websites  
bouwen op een creatieve en  
laagdrempelige manier, waarbij 
het experimenteren en delen  
van kennis centraal staat.

022.720

Techniekset 
Heutink Elektronica

Een uitgebreide set om inzicht  
te verwerven in elektronica.  
Volg stap voor stap de duidelijke 
werkbladen en leer de werking  
en toepassing van onderdelen  
als LED, condensator en IC  
kennen. Na het doorwerken van 
de opdrachten is het zelf bouwen 
van een echt werkende radio geen 
probleem meer. Ondertussen 
oefenen de kinderen ook met het 
lezen en tekenen van elektriciteit 
schema's. Door het 'klik en klaar' 
systeem met drukklemmen zijn 
er nooit meer losse draadjes en 
contacten. 
Inhoud: 90 elementen,  
33 werkbladen, een handleiding.

577.028 

Nieuw

VOOR LEERLINGEN 
DIE HOUDEN VAN 

TECHNIEK

158,99
198,74

022.720

per stuk

63,60
70,66

577.028

vanaf
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De aanbiedingen in deze folder  
zijn geldig tot 1 september 2015  
of zolang de voorraad strekt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

 w w w.heutinkvoor tgezet.nl

Hoofdvestiging 
Rijssen
Nijverheidsstraat 45
T 0548 - 53 66 66

Informatiecentrum 
Rijssen
Morsweg 10
T 0548 - 53 67 66

Informatiecentrum 
Ede
Galvanistraat 12-1
T 0318 - 64 04 42

Datum van uitgifte mei 2015

S c h a r e n

Bekijk alle scharen en prijzen online!

De nieuwe scharenlijn  
van Heutink Voortgezet

Nieuw

Meer scharen? 
heutinkvoortgezet.nl


