
 

  

• 24 /7 onl ine bestellen
• pr ijzen in de brochure  
 zi jn incl . 21% btw 
• log in voor uw  
 persoonl ijke pr ijs!

Op mooie dagen is het jassen aan en gaan en vermaakt u  

zich uitstekend met ons reuze(leuke) spelmateriaal. Is het  

een dagje wat minder weer of wilt u creatief aan de slag?  

We helpen u met leuke knutselideeën en creatieve materialen.

Begint het al te kriebelen?

 w w w.heutink.nl

actie prit t

pag. 24

nieuw  
spelmateria al

pag. 26

Of de zon nu schijnt of niet, met de materialen van  

Heutink bent u altijd voorbereid op een mooie dag! 

De leukste ideeën voor 
binnen & buiten van Heutink

Zomer
kriebels!         

Acties 
& 

tips!

Aan de slag  
met de mooiste 
materialen!



Katoenen accessoires
Onder andere voor beschildering  
met textielverf en textielstiften.
Formaat: b x l.

Draagtassen 

Kleur: ecru.

530.530  38 x 42 cm
530.550  25 x 21 cm

Schort 

Kleur: ecru. 
Formaat: 60 x 80 cm.

530.551

 

Ve r b r u i k s m ate r i a a l

Groepspakket tuinzaadjes

Zadenpakket voor minimaal 25 tuintjes.  
 
Kansrijk, vlot aangelegd, met weinig onderhoud  
en snelle resultaten. Het zelf zien opgroeien van 
groenten, bloemen en vruchten is een prachtige 
ervaring. Geen of weinig ruimte voor een eigen 
tuin, maar toch een geslaagde groenbeleving  
willen meegeven? Met dit pakket kunt u toch vlot 
aan de slag. 
 
De kwaliteitszaden in het pakket: rode bietjes,  
radijs, tomaat, wortelen, paksoi, komkommerkruid, 
dille, koriander, peterselie, gemengde snijsla, 
snijbiet, stamslabonen (naaldboontjes), tuinkers, 
goudsbloem, cosmea mix, lathyrus mix en zinnia 
mix.

Alle zaden zijn zo gekozen dat de succeskans 
maximaal is. 

022.695 

Als je al die zaadjes plant is het handig om te weten 
wat waar staat. Ideaal daarvoor is het gebruik van 
plantenstekers. Daarop schrijf je de naam en evt. 
plantdatum en hou je je tuintje mooi overzichtelijk. 
En het is natuurlijk het leukst als je de plantenstekers 
zelf maakt!

B e s c h r i j v i n g
Verf het mdf vogeltje zwart m.b.v. de schoolbordverf. 
Plak vervolgens het geverfde vogeltje op een  
ijslollystokje. Nu kun je met een krijtje de naam  
van het plantje en, als je dat wilt, de plantingsdatum 
opschrijven.

M ate r i a a l
054.018 Creall schoolbordverf van 12,31  8,37
081.009 Multicol rood klassenbak van 63,91 43,46
035.006 krijtjes wit van 0,33 0,24
054.058 mdf vogeltjes van 1,44 0,98
752.506 ijslollystokjes van 7,68 5,22

Tuintje 
      aanleggen

   Maak je eigen
planten-
     stekers

34,96
022.695

per set

knutsel-
tip

Borduur- en haakgaren Freccia nr. 6 

3-draads gemerceriseerd garen.  
100 % katoen.  
Geschikt voor haaknaald 1,75 / 2,00.  
Bol 50 gram, looplengte +/- 175 mtr.  

404.100  wit
404.101  gebroken wit 
404.102  zand
404.103  citroen
404.104  donkergeel
404.105  oranje
404.106  rood
404.107  donkerrood
404.108  lichtroze
404.109  roze
404.110  lila
404.111  paars

404.112  donkerblauw
404.113  blauw
404.114  groen
404.115  lichtbruin
404.116  bruin
404.117  lichtgrijs
404.118  grijs
404.119  zwart
404.120  lichtblauw
404.121  babyblauw
404.122  lichtgroen
404.123  groen

Katoenhaaknaald 

Stalen haaknaalden. 
Lengte: 15 cm.
Dikte 2,5 mm.

175.838

2,77
3,46

404.100

per stuk

Om zelf te 
   beschilderen

Nieuw

2,15
2,69

175.838

vanaf

1,26
1,57

530.530

vanaf

2,34
2,93

530.551

vanaf

1,21
1,51

530.550

vanaf
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Baseball cap 

Verstelbaar. Kleur: wit. 

530.552

Etui met ritssluiting 

Kleur: ecru. Lengte: 20 cm. 

530.553

Buidel 

Kleur: ecru. Hoogte: 18 cm. 

530.554

Ovenwant 

Kleur: ecru. Formaat: 28 x 16 cm.

530.557

Rugzak/gymzak 

Sluit met behulp van 2 koorden.
Kleur: ecru. Formaat: 40 x 60 cm.

530.555

Slab 

Kleur: wit. Formaat: 25 x 28 cm.

530.558

Kinderschort 

Kleur: ecru. Formaat: 50 x 60 cm.

530.556

Zwemtas 

Extra zware kwaliteit.
Kleur: ecru. Hoogte: ø 40 cm.

530.559

Ve r b r u i k s m ate r i a a l

Heutink Textielverf 

Te gebruiken op diverse natuurlij-
ke en synthetische textielsoorten 
(niet op zijde). Na het drogen circa 
4 minuten aan de achterzijde fixe-
ren met een strijkijzer op 150°C. 
Wasbaar tot 40°C.
In flacons à 500 ml.

062.260 geel
062.261 blauw
062.262 rood
062.263 zwart
062.264 wit
062.265 groen

Assortiment à 6 flacons in de 
kleuren: geel, blauw, rood,  
zwart, wit, groen.

062.250 

Textielstiften Edding 4500  

2-3 mm punt.
Fixeren door te strijken zonder 
stroom, daarna wasvast tot 60 ºC.

139.120 zwart
139.121 rood
139.122 blauw
139.123 groen
139.124 geel
139.125 oranje
139.126 bruin
139.127 paars
139.128 roze
139.129 lichtblauw
139.130 lichtgroen
139.131 lichtoranje

Textielstiften 

Set à 10 stuks. 

080.295

5,58
6,97

080.295

per set

4,79
5,99

062.260

per stuk

26,02
32,52

062.250

per set

2,38
2,98

139.120

per stuk

2,18
2,72

530.552

vanaf

3,49
4,36

530.553

vanaf

5,16
6,45

530.554

vanaf

2,37
2,96

530.557

vanaf

2,26
2,82

530.555

vanaf

2,00
2,50

530.556

vanaf

1,89
2,36

530.558

vanaf

4,34
5,43

530.559

vanaf

      54      w w w. h e u t i n k . n l  Log in op www.heutink.nl om te bestellen.



Structuurkwasten  

Set à 4 grote kwasten van diverse 
materialen, welke ieder zorgen 
voor een aparte structuur.

530.400 

8,17
10,21

530.403

per stuk

Verf- & kleirollers  

Sets bestaande uit 4 rollers met 
diverse structuren. Zowel met 
verf als klei te gebruiken. 

530.401 breedte rol: 17 cm
530.403  breedte rol: 3,8 cm

structuurtjes
Om mooie

te maken

Ve r b r u i k s m ate r i a a l

10,29
12,86

530.410

per set

Reuze stempelsets

Grote stempels voorzien van een grote knop voor 
een goede grip.  Stempelset à 10 stuks.

530.410 vervoer
530.411 fantasie 1
530.412 fantasie 2
530.413 cijfers

11,45
14,31

530.400

per set

11,42
14,28

530.401

per set

      76      w w w. h e u t i n k . n l  Log in op www.heutink.nl om te bestellen.



Ve r b r u i k s m ate r i a a l

Stempelvingers 

Stempels van 2,5 cm, welke op  
de vingertoppen geplaatst kunnen 
worden. Set à 8 stuks.

530.402

Verfrollers 

Grote rollers met een rubberen motief: 
Kerst, Halloween, voorjaar en liefde
Set à 4 stuks.

530.404

6,37
7,96

530.402

per set

10,10
12,63

530.404

per set

Jumbo stempelkussens
klassenset

Ø 15 cm, inkt op waterbasis, goed uitwasbaar.
Set à 10 kleuren: geel, oranje, groen, blauw, 
rood, zwart. paars, roze, bruin en zilver.

530.409

33,28
41,60

530.409

per set

B e s c h r i j v i n g
Deze humoristische beelden zijn eigenlijk geverfde takken. 
Voor de voet neem je een stukje klei waar je een stukje ijzer-
draad in steekt. 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. 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. Bevestig de tak m.b.v. het schilderstape aan 
het ijzerdraad in de voet van klei. Wikkel het tape een paar 
keer goed om de tak en het draad zodat de boel stevig vast 
zit. Je kunt gewoon over de tape heen schilderen. Neem 
verschillende kleuren verf en schilder vrolijke kleren. Verf 
de bovenkant van de tak met lichte verf. Laat drogen. Teken 
daarna met de marker een gezichtje op de lichte bovenkant 
van de tak.

021.655 ijzerdraad van 25,71 17,48
075.051 schilderstape van 1,51 1,09
139.050 marker Edding van 2,61 1,77
754.231 bloemenwikkeldraad van 17,16 11,67

M ate r i a a l
062.611 Interverf rood van 4,28 2,98
062.601 Interverf wit van 4,28 2,98
062.621 Interverf blauw van 4,28 2,98
062.654 Interverf huidskleur van 4,28 2,98
046.065 oefenklei van 5,49 3,73

Familie tak knutsel-
tip

2,91
3,64

062.605

per stuk

Interverf

Gebruiksklare plakkaatverf,  
in handige schenkflessen.  
De verf is dik vloeibaar en  
droogt snel. Flacons à 1 liter.  
In 21 sprankelende kleuren.  

062.605 goudgeel
062.610 oranje
062.615 meigroen
062.651 fuchsia

 

Check www.heutink.nl 
voor alle  

leverbare kleuren!
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Ve r b r u i k s m ate r i a a l

Amsterdam Acrylverf Spray Paint

Amsterdam spray paint is op waterbasis en zorgt 
voor minder geuroverlast. Na droging watervast. 
Zeer hoge lichtechtheid. Te gebruiken op veel  
verschillende ondergronden, waaronder tempex/
styropor. Flacons à 400 ml.  
Er is keuze uit 46 briljante kleuren.  

233.105 gele oker
233.114 vermiljoen
233.130 grijsblauw
233.148 donkergoud

Amsterdam Acrylverf

Amsterdam Acrylverf is een 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 onder-
gronden geschilderd worden, zoals: papier, karton, 
beton, spaanplaat, gips e.d. Flacon à 500 ml.  

239.275  primairgeel
239.318  karmijn
239.504  ultramarijn
239.702  lampenzwart

Lamy aquaplus verfdoos

De waterverfdoos met 12 napjes en een kleurencirkel 
maakt volgens Johannes Itten de kleurenleer speels 
beleefbaar. Om uit te proberen en te ontdekken hoe 
men kleuren kan mengen. En natuurlijk gewoon om  
te verven. Perfect geschikt voor het gebruik tijdens  
de lessen op school.

040.220 4,72
5,90

040.220

per stuk

Nieuw

9,28
11,60

233.105

per stuk

Amsterdam Acrylverf Marker

Na droging watervast. Zeer hoge lichtechtheid. 
Geurloos. Puntdikte 2 – 4 mm. Er is keuze uit  
46 briljante kleuren. Ook per kleur leverbaar!

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

9,00
11,25

239.275

per stuk Actie: bij aanschaf  
van een van de setjes 
markers ontvangt u  

een flacon Amsterdam 
Spray paint gratis!

(Wordt assorti kleur geleverd).

Interverf glitter

Transparante glitterverf. In 
combinatie met de Interverf te 
gebruiken. Aanbrengen nadat de 
gewone Interverf is gedroogd.  

062.032 

Interverf parelmoer 

Geschikt voor donkere onder- 
gronden of om door de overige 
kleuren Interverf te mengen. 

062.034 

Interverf vernis 

Beschermt het werkstuk tegen 
vocht, stof en vuil. 
Flacon à 1 liter.
Kleur: mat transparant.
 
062.670 

4,93
6,16

062.032

per stuk

6,46
8,07

062.034

per stuk

7,33
9,16

062.670

per stuk

   Vrolijke 
fluorvisjes
B e s c h r i j v i n g
Verf een kartonnen bordje in een fluorkleur. Dit is het 
lijfje van de vis. Je kunt, als de eerste laag verf droog 
is, het lijfje versieren met strepen, stippen etc. Plak 
vervolgens 2 wiebeloogjes op de droge verf m.b.v. lijm. 
Knip vinnen en eventueel een mondje uit een nieuw 
bordje en verf ze in een leuke fluorkleur. Breng eventu-
eel details aan met de acrylmarker. Plak als laatste de 
vinnen (en evt. mondje) aan de achterkant van het lijfje.

M a te r i a a l
754.118 kartonnen bordjes van 17,48 11,89
751.507 Creall fluorverf  geel van 15,26 10,38

751.508 Creall fluorverf oranje van 15,26 10,38
751.511 Creall fluorverf groen van 15,26  10,38
751.512 Creall fluorverf roze van 15,26  10,38
754.209 wiebelogen assorti van 26,33 17,90
081.071 Pritt alleslijm van 3,01 2,17
233.026 acrylmarker Amsterdam van 4,20  2,86

knutsel-
tip

 

Check www.heutink.nl 
voor alle kleuren!

Speciale
actie

Nieuw

10,46
13,08

233.099

vanaf
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Ve r b r u i k s m ate r i a a l

Assortimentsdoos aquarelverf

Luxe kunststof doos met een inhoud van 12 kleuren: 
254, 269, 370, 331, 512, 506, 662, 616, 227, 411, 708 
en 108. Inclusief penseel (191 nr. 6) en sponsje.  

040.354 12 aquarelnapjes
040.355 12 tubes à 10 ml

 

Kijk op www.heutink.nl 
voor veel meer  

schildermaterialen.

2,24
2,80

162.022

per stuk

Aquarelpapier Fontenay

Aquarelpapier van 100% katoen. Radeervast, 
2 schepranden, zuurvrij en een natuurlijke 
witheid. Geschikt voor alle 'natte' technieken 
zoals: aquarelverf, plakkaatverf, lavis en 
acrylverf. Grove korrel, 300 grams papier.
Formaat: 75 x 55 cm (l x b).
 
162.022

Rembrandt topkwaliteit aquarelpenselen 110

Onderstaande penselen zijn uitgevoerd met een roestvrije,  
naadloze vernikkelde messing bus en een gelakte steel. 
Rond model van marterhaar. Puntvorm met grote veerkracht.  

040.266 no. 0
040.267 no. 1
040.268 no. 2
040.269 no. 3
040.270 no. 4
040.271 no. 5

040.272 no. 6
040.273 no. 7
040.274 no. 8
040.275 no. 9
040.276 no. 10

 

Kijk op www.heutink.nl 
voor alle  

waterverfpenselen,

Verfpapier romandruk

Pak à 500 vel. Formaat: b x l.

70 grams 
092.001 50 x 65 cm
092.002 32,5 x 50 cm
092.004 25 x 32,5 cm

Rol 70 grams 
Voor het maken van lange (verf)tekeningen.
092.020 32,5 x 30 m

90 grams 
092.011 50 x 65 cm
092.012 32,5 x 50 cm
092.014 25 x 32,5 cm

3,77
4,71

092.020

per stuk

Canvasboards

Met schildersdoek omplakte panelen van 
stevig karton. Geschikt voor olie-, acryl-  
en plakkaatverf. Formaat: l x b.
 
041.192 240 x 300 mm
040.781 250 x 350 mm
040.782 300 x 400 mm
040.783 400 x 500 mm
040.784 500 x 600 mm

13,25
16,56

040.354

vanaf

32,44
40,55

040.355

vanaf

2,42
3,03

040.266

vanaf

2,81
3,51

041.192

vanaf

5,36
6,70

092.004

vanaf
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Ve r b r u i k s m ate r i a a l

19,63
24,54

040.192

per set

53,47
66,84

040.193

per set

Rembrandt - pastels

Droge, zachte en poederachtige pastels.  

040.192 karton à 15 kleuren
040.193 karton à 45 kleuren

Lyonse penselen met lange steel 

Blank gelakte houten steel, voorzien van een 
naadloze aluminium platte (Gussow-model) of ronde 
bus met varkenshaar. Geschikt voor plakkaat- en 
olieverftechnieken. De lengte van de penselen  
varieert van 28 tot 35 cm, oplopend al naar gelang 
het nummer. Doos à 12 stuks.

Platte bus 
040.111 no. 2
040.112 no. 4
040.113 no. 6
040.114 no. 8
040.115 no. 10
040.116 no. 12

040.117 no. 14
040.118 no. 16
040.119 no. 18
040.120 no. 20
040.121 no. 22
040.122 no. 24

Lyonse penselen met korte steel 

Blank gelakte houten steel, voorzien van een naadloze alumi-
nium platte (Gussow-model) of ronde bus met varkenshaar.
Geschikt voor plakkaat- en olieverftechnieken. De lengte 
van de penselen varieert van 17 tot 20 cm, oplopend al naar 
gelang het nummer. Doos à 12 stuks.

Platte bus  
040.145 no. 4
040.146 no. 6
040.147 no. 8
040.148 no. 10
040.149 no. 12
040.150 no. 14
040.151 no. 16
040.152 no. 18

 

Check www.heutink.nl 
voor meer schildermaterialen!

Waskrijt Lamy 3plus 

3-in-1: de 3plus is kleur – en aquarelpot-
lood en waskrijtje tegelijk. Met vierkante 
vorm, afgeronde randen en extra dikke 
stift. Optimaal ergonomisch greepprofiel 
– is ook tegen de zwaarste belastingen 
bestand.

061.580  set à 6      
061.581 set à 12

Waskrijt Lamy crea3plus 

De waskrijtjes en -blokjes creaplus  
zijn ont worpen voor alle beginnende  
tekenaars vanaf 2 jaar, voor peuter-
speelzalen en voor op school.

040.246  wateroplosbaar
040.247 8 st. watervast
040.248 8 st. metalen doos

B e s c h r i j v i n g
Rijg om en om een rubberrondje en een strijkkraal  
aan een stuk nylon draad. Wissel af qua formaat en 
kleur. Teken met de fineliner een gezichtje op het  
laatste rubberrondje. Rijg dit op het nylondraad en 
sluit met een stevige knoop.

M ate r i a a l
750.300 sierraadrubber Crepla van 6,04 4,11
047.181 nylondraad van 1,59 1,08
036.741 strijkkralen pastel van 7,45 5,07
080.029 fineliner zwart Heutink van 0,50 0,36

  Rupsje
Nooitgenoeg

knutsel-
tip

Nieuw

Nieuw

7,60
9,50

061.580

vanaf

5,52
6,90

040.246

vanaf

2,07
2,59

040.111

vanaf

2,44
3,05

040.145

vanaf
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Ve r b r u i k s m ate r i a a l

Kleurpotloden zeskantig
Heutink Goldline 

Zeskantig model.
Stiftdiameter 3,7 mm.

061.112 blik à 12 stuks

Kleurpotloden driekantig 
Heutink Goldline 

Stiftdiameter 3,8 mm.
Door hun ergonomische vorm zijn deze extra 
dikke driekantige potloden zeer geschikt om 
kinderen 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.

061.266 blik à 12 stuks
061.267 karton à 288 stuks

Kleurpotloden Jumbo driekantige
Heutink Goldline 

Driekantige kleurpotloden met een  
extra dikke kern. Stiftdiameter 5 mm.
(Geschikt voor potlodenblok 009.125).

061.281 karton à 144 stuks

5,18
6,47

061.266

per stuk

56,55
70,69

061.267

per stuk

38,42
48,02

061.281

per stuk

57,78
67,98

061.503

per doos

Viltstift Edding Funtastics Classpacks
Voorzien van een ergonomische grip. De stift kan 3 dagen 
zonder dop zonder uit te drogen. 12 kleuren assorti.  
Uitwasbaar uit de meeste textielsoorten.

Alle kleuren van de
regenboog!

115,58
135,98

061.502

per doos

Viltstift Edding Funtastics 15 Classpacks   

Puntdikte: 3 mm

061.502 karton à 288 stuks
061.503 karton à 144 stuks

Viltstift Edding Funtastics 14 Classpacks  

Puntdikte: 6 mm.

061.500 karton à 288 stuks
061.501 karton à 144 stuks

173,93
204,62

061.500

per doos

86,97
102,32

061.501

per doos

 

Kijk op www.heutink.nl  
voor meer viltstiften.

2,48
3,10

061.112

vanaf
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Ve r b r u i k s m ate r i a a l

Viltstiften 
Heutink Dikkertjes Goldline  

Puntdikte 6,2 mm. 10 kleuren assorti.
Super uitwasbaar.

080.037 karton à 10 kleuren
080.039 box à 120 kleuren

Viltstiften 
Heutink Dubbele punt  

Puntdikte: 2 en 4,6 mm. 12 kleuren assorti.
Super uitwasbaar. Met luchtdoorlatende 
veiligheidsdop.

080.315 

Viltstiften 
Heutink Medium  

Puntdikte: 5 mm. 12 kleuren assorti.
Super uitwasbaar. Met luchtdoorlatende 
veiligheidsdop.

080.310 etui à 12 stuks
080.311 box à 120 stuks

1,30
1,62

080.301

per set

39,56
49,45

080.039

per set

Viltstiften      van
Heutink

Viltstiften 
Heutink Goldline 

Puntdikte: 2,6 mm.10 kleuren assorti. 
Uitwasbaar uit de meeste textielsoorten.  
Met luchtdoorlatende veiligheidsdop.

080.301 

Viltstiften 
Heutink Basic  

Puntdikte: 2,6 mm. 24 kleuren assorti.
Uitwasbaar uit de meeste textielsoorten.

080.058 etui à 10 stuks
080.063 etui à 24 stuks

Viltstiften 
Heutink Dikkertjes Basic  

Puntdikte: 6 mm. 10 kleuren assorti.
Uitwasbaar uit de meeste textielsoorten.

080.023

28,01
35,01

080.311

per set

0,51
0,64

080.058

vanaf

3,24
4,05

080.037

vanaf

0,85
1,06

080.063

vanaf

1,97
2,46

080.023

vanaf

3,01
3,76

080.315

vanaf

2,26
2,83

080.310

vanaf
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Ve r b r u i k s m ate r i a a l

Opgeruimd  
         staat netjes!
Droogrek verrijdbaar 

Deze droogrekken zorgen ervoor dat werkjes eenvoudig 
opgeborgen kunnen worden en kunnen drogen.  
Het droogrek is voorzien van rubberen zwenkwielen. 
Formaat: b x d x h.

30 metalen rekken  
Formaat: 71 x 50 x 112 cm (A2).
523.033

136,13
170,16

523.019

per stuk

229,95
287,44

523.033

per stuk

25 metalen rekken  
Formaat: 46 x 34 x 97 cm.
523.019

Klei 
Fijne chamotte 0 - 0,5 mm.
Geleverd in broden van 10 kg.

Wit - wit bakkend 1000-1150°C 
046.075  K-30000

Geel - rood bakkend 1000-1150°C 
046.076  K-31000

Oefenklei - Ve-Ka 

Oefenklei heeft na het drogen een 
hoge sterkte. Kan eventueel afge-
bakken worden (900°C). De klei kan 
met wat water bevochtigd worden 
om de plasticiteit te bevorderen. 
Niet afgemaakte werkstukken 
afdekken met plastic om uitdrogen 
te voorkomen. Wordt geleverd in 
broden van 10 kg.

Heutink heeft, naast de oefenklei, 
een pakket kleimassa's met een 
constante kwaliteit op voorraad 
voor vrijwel elke vormgevings-
techniek. 

046.065

Fimo Soft boetseerklei 

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

305.007 caramel
305.033 helderblauw
305.061 violet
305.080 dolfijngrijs

Krea boetseerpasta 

Aan de lucht drogende klei, hoeft 
dus niet afgebakken te worden. 
Het werkstuk kan zodra het goed 
droog is evt. worden beschilderd. 
Inhoud: 1 kg.

046.128 terra
046.129 wit

Boetseerspatels kunststof 

Set à 7 spatels.

046.130

Boetseergereedschap 

Assortiment kleigereedschap 
van kunststof, set à 5 stuks.

046.131

Carve spatel/kwast 

Set van 5 verschillende modellen. Te ge-
bruiken bij zowel boetseren als schilderen. 

046.132

 

Kijk op www.heutink.nl 
voor alle kleuren.3,47

4,34

305.007

per stuk

2,99
3,74

046.130

per set

4,42
5,52

046.131

per set

4,30
5,37

046.132

per set

3,22
4,02

046.128

per stuk

3,55
4,44

046.065

vanaf

6,93
8,66

046.075

vanaf

6,93
8,66

046.076

vanaf
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Ve r b r u i k s m ate r i a a l

Sculpture Block 

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. Kan worden  
beschilderd of bespoten met  
verf (dit bijt niet in zoals bij vele  
schuimen het geval is).

Sculpture Block groepsset
Inhoud: 36 blokken van 15 x 15 x 2,5 cm.
046.150

Sculpture Block
Inhoud: 1 blok van 30 x 20 x 15 cm.
046.151

Modelgips 

Een uitstekende kwaliteit gips, die niet te langzaam uithardt, 
waardoor het werkstuk zeer stevig wordt. De juiste mengver-
houding met water is afhankelijk van de te maken vorm en  
kan proefondervindelijk bepaald worden.  
Mengverhouding: 1,33 kg: 1 liter water.

046.045 zak à 5 kg
046.050 zak à 25 kg

Glazuren glanzend loodvrij 

950°C. Doos à 500 gram.

046.400 transparant
046.401 wit
046.402 zwart
046.403 blauw
046.404 geel

046.405 oker
046.406 wijnrood
046.407 olijfgroen
046.408 chroomgroen

5,08
6,35

046.045

per zak

5,93
7,41

046.400

per doos

24,88
31,10

046.151

per stuk

Gekleurd karton
 
Formaat: 50 x 70 cm (b x l).

160 grams, pak à 25 vel
160.600  11 kleuren assorti + wit,  

pak à 120 vel
160.601  11 kleuren assorti + wit,  

pak à 240 vel

270 grams, pak à 25 vel
028.600  17 kleuren assorti + wit,  

pak à 90 vel
028.601  17 kleuren assorti + wit,  

pak à 180 vel

A4 - 80 grams - 500 vel
028.301 geel
028.302 kanariegeel
028.303 diepgeel
028.304 zalm

A4 - 120 grams - 250 vel
120.300 crême
120.305 flamingoroze
120.306 rose
120.307 lavendel

A4 - 160 grams - 250 vel
160.308 middenblauw
160.309 azuurblauw
160.310 diepblauw
160.311 middengroen

120 grams, 17 kleuren assorti 
+ wit
Formaat: 50 x 70 cm, tenzij 
anders vermeld.
120.600  pak à 90 vel
120.601  pak à 180 vel
120.602  A4, pak à 180 vel

Kopieerpapier gekleurd IQ Color
 
Geschikt voor inkjet-, kopieer- en laserapparatuur. Leverbaar 
in: 80, 120 en 160 grams. In de formaten A4 (210 x 297 mm) en 
A3 (297 x 420 mm).

B e s c h r i j v i n g
Maak met behulp van de spijkertjes een hartvorm 
op het plankje. Laat tussen alle spijkertjes ongeveer 
evenveel ruimte. Knoop het uiteinde van het neon-
draad vast om één van de spijkertjes. Leg het draad 
nu willekeurig om alle spijkertjes heen. Ga zo zigzag-
gend heen en weer totdat je alle spijkertjes minimaal 
één keer geraakt hebt en zorg dat de binnenkant 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.

SpijkerHART

M ate r i a a l
036.803 houten plankje 9,6 x 9,6 x 2 cm van 1,63 1,11
036.331 neondraad van 17,16 11,67
021.835 spijkertjes van 4,79 3,26

knutsel-
tip

 

Check www.heutink.nl
voor alle kleuren.

 
Gebruiksvriendelijk, 

kant en klaar materiaal!

59,18
73,98

046.150

vanaf

25,67
32,09

160.600

vanaf

4,89
5,75

120.300

vanaf
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Triplex berken

De vermelde afmetingen zijn l x b. 
Dikte: 4 mm.

023.570 760 x 1150 mm
023.571 760 x 760 mm
023.572 760 x 380 mm
023.573 380 x 380 mm
023.574 210 x 297 mm (A4)

Figuurzaagmachine Hegner 
Multicut M2S compleet

Figuurzaagmachine van Hegner die 
aan de huidige wettelijke eisen van de 
Arbo voldoet. Wanneer u een nieuwe 
machine koopt, bevelen wij deze aan, 
omdat hij is voorzien van vingerbe-
scherming-/werkstukklem en nood-
stop. Met snelspaninrichting.
Standaard geleverd met: kunststof 
inlegplaatje, set gereedschap en 
Nederlandstalige handleiding.

021.956

Decoupeerzaagmachine Bosch

Deze decoupeerzaagmachine 
heeft een stuur-electronic en een 
vooraf instelbaar aantal slagen, een 
verstelbare voetplaat, een rustige 
loop dankzij de uitgebalanceerde 
zaaghouder en een geleidewiel voor 
nauwkeurige zaagsneden. 
De machine beschikt over het SDS-
systeem voor het wisselen van zagen 
en heeft een afzuigmogelijkheid.

021.890

 

Kijk voor alle  
afmetingen en diktes
op www.heutink.nl

805,38
1006,73

021.956

per stuk

129,38
161,73

021.890

per stuk

 

Bekijk alle  
specificaties en  

meer machines &  
gereedschappen  

online.

K o r t i n g  p ( l ) a k ke n  m et  P r i t t

Pritt knutsellijm

Witte, uitwasbare knutsellijm. 
Lijmt snel en gemakkelijk.  
Flacon a 1 liter.

081.074

Pritt alleslijm

Transparante, uitwasbare  
alleslijm. Flacon a 1 liter.

081.072 

Plakstiften Pritt 
groepsset 22 gram
 
Set à 100 Pritt plakstiften. 
Inclusief 2 tubes 
Pattex repair extreme.

081.076

Plakstiften Pritt 
groepsset 43 gram
 
Set à 100 Pritt plakstiften. 
Inclusief 2 rollen 
Pattex power tape.

081.077

Maak je eigen mini  
poppentheatertje van  
gekleurd papier.  
Plakken doe je natuurlijk 
met Pritt ;-)

3+1
gratis

3+1
gratis

knutsel-
tip

9,06
10,66

081.074

per stuk

160,95
189,30

081.076

per set

8,11
9,53

081.072

per stuk

224,56
264,19

081.077

per set

Arbo
NEN3140

GRATIS 30 vingerpoppetjes! 
(bij aanschaf van 4 x 081.074 of 081.072 en  

bij aanschaf van 1 x 081.076 of 081.077)

0,83
1,04

023.574

vanaf
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Reuze Jenga

Met deze houten blokken kun je  
alle kanten op! Bouw een hoge  
toren en haal er blokken uit zonder  
dat de toren omvalt, of gebruik ze  
als constructieblokken.
Inhoud: 60 blokken, katoenen  
opbergzak.
Formaat blokken: 20 x 4,5 x 2,5 cm 
(l x b x h).

038.189 

Knikkeren

Houten knikkerpot met uitneembaar scoredeel.  
Inclusief 12 knikkers (Ø 15 mm) en opbergzakje.
Doorsnede: 19 cm.

038.012

Reuze bal soft

Een grote bal, voor groot vermaak! Zacht door de  
stoffen buitenkant. Opblaasbaar met behulp van  
een balpomp.  
Diameter: 50 cm.

038.199

Disk deluxe

Darts maar dan anders. Speel tegen elkaar en scoor 
punten door de disks op het doek te laten landen. 
Wordt geleverd inclusief 3 disks. Diameter: 200 cm.

038.194

 
X X X XL Bellen

DAT zijn nog eens ENORME zeepbellen!  
Materiaal: hout, katoen. 
Lengte: 45 cm, diameter: 1,3 cm.

038.013 

Reuze vier op een rij

Het ouderwetse spel in een extra grote houten uitvoe-
ring. Gooi om de beurt een fiche in het frame en zorg 
dat er vier van de zelfde kleur in één lijn liggen.
Formaat: 57 x 39 cm (h x b).

038.171

Re u ze ( l e u k )  s p e l m ate r i a a l

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

12,77
15,03

038.194

per stuk

3,36
3,96

038.013

per stuk

36,57
43,03

038.171

per stuk 7,57
8,91

038.199

per stuk

10,63
12,51

038.012

per stuk

35,87
42,20

038.189

per stuk
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Re u ze ( l e u k )  s p e l m ate r i a a l

Parachutes

Spelen met de parachute is voor 
een ieder een schitterende bele-
venis en traint automatisch het 
hele lichaam. De parachute is 
gemaakt van sterke parachutestof 
(brandvertragend polyester). 
Aan de rand zitten handvatten 
voor 12 of 8 personen en in het 
midden zit een gat dat met een 
veter aangetrokken kan worden. 
In het boekje staan lesideeën voor 
het spelen met de parachute.

524.130 parachute XL, 7 m ø
524.004 parachute L, 5 m ø
524.128 parachute M, 3 m ø
524.006 parachute S, 1,75 m ø
524.005  boekje lesideeën met 

parachute (Engelstalig)

Sjoelbak

Blank gelakt mahonie.  
Wordt geleverd inclusief  
30 sjoelschijven.
Formaat: 200 x 40 cm (l x b).  

058.010

Mens erger je niet  
magnetisch

Het overbekende spel in  
magnetische uitvoering.  
Inhoud: bord, 16 pionnen,  
dobbelsteen.
Formaat bord: 49 x 49 cm (l x b).

035.098

Woordspel magnetisch

Een woordspel zoals Scrabble, 
in een extra grote uitvoering en 
magnetisch. Ook prima geschikt 
voor de welzijnssector. In totaal 
117 letters.
Formaat: 35 x 35 cm (l x b). 

035.132

Kids & Bricks

Binnen of buiten samen creatief en actief bouwen. De Kids 
& Bricks bestaat uit 1 tafelblad en 9 blokken, waarmee 
kinderen kunnen puzzelen of als stoel kunnen gebruiken.

Kids & Bricks - klein
Formaat tafelblad: 65 x 65 cm (l x b).
Formaat blok: 20 x 20 x 40 cm (l x b x h).
Formaat kubus: 65 x 65 x 63 cm (l x b x h).
038.190

Kids & Bricks -groot
Formaat tafelblad: 80 x 80 cm (l x b).
Formaat blok: 25 x 25 x 50 cm (l x b x h).
Formaat kubus: 80 x 80 x 78 cm (l x b x h).
038.191

Balanceerbord luchtgevuld

Gemaakt van een hard, plastic 
oppervlak met anti-slip, onder-
steund door een zachte, opblaas-
bare basis. Weinig lucht zorgt voor 
een langzamere beweging, veel 
lucht maakt de uitdaging groter.
Maximaal gewicht: 75 kg.
Formaat: 38 x 9,5 cm (ø x h).
Leeftijd: 3+.

524.099

Heutink Sportpakket mini

Bestemd voor een groepsgrootte 
van ± 12 kinderen in de leeftijds-
categorie 4-10jaar. 

038.210

Freeplayer Ultimate pakket

De Freeplayer is een multifunc-
tionele, mobiele sportinstallatie. 
Met deze verrijdbare installatie 
zet u in een handomdraai een 
volleybalveld, basketbalcourt of 
een tennisveldje op. Korfballen, 
badmintonnen of voetballen kan 

natuurlijk ook. Na de sportac-
tiviteit kan de Freeplayer weer 
eenvoudig en compact worden 
opgeborgen. 
Set voor o.a. basketbal, korf- 
bal, voetbal, tennis, volleybal  
en badminton.

038.107

NIEUWE 

formaten! 

118,28
139,15

058.010

per stuk

61,12
71,91

035.098

per stuk

54,77
64,43

035.132

per stuk

866,38
1019,27

038.210

per set

2414,02
2840,02

038.107

per set

430,41
506,37

038.190

per stuk

47,32
55,67

524.099

per stuk

Nieuw

 

Voor alle spellen  
zie www.heutink.nl

687,98
809,39

038.191

per stuk

Ook 
geschikt voor  volwassenen! 

17,23
20,27

524.006

vanaf
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M e u b i l a i r

Taboeret zadel Jumper Basic

De 'zadelzitting' zorgt voor een  
uitstekende ondersteuning.  
De zitting is van kunstleer (Stamskin) 
en is alleen verkrijgbaar in zwart.  
Frame geheel uit kunststof.  
In hoogte verstelbaar van 47 tot 61 cm.
Wordt ongemonteerd geleverd!

006.190

Taboeret met voetenring

4-poots uitvoering met beukenhouten 
zitting. Stapelbaar en met voetenring. 
Tegen meerprijs zijn ook andere  
kleuren en hoogtes leverbaar.

Taboeret met voetenring 55 cm
Zithoogte: 55 cm. 
Leverbaar in 3 kleuren. 

006.170 grijs
006.174 blauw
006.175 rood

Taboeret met voetenring 60 cm
Zithoogte: 60 cm.
Standaard framekleuren: lichtgrijs, 
aluminium en zwart. 

006.177

Werkbank Heutink

Werkbank met poten van rechthoekige 
meubelbuis 80x40x2 mm. De lange 
bladliggers vervaardigd van recht-
hoekige meubelbuis 80x30x2 mm.  
De korte bladliggers van zijn in  
speciaal profiel gezet en gemaakt  
van 3 mm dikke blanke staalplaat. 
Blad van 40 mm dik watervast  
verlijmd beuken Multiplex van  
1e kwaliteit. Oppervlak en randen 
geschuurd en geïmpregneerd met 
lijnolie.
Afmeting: 200 x 100 x 85 cm (b x d x h).

710.200

Kids-F Basicline  
knutselkast

Witte ombouw en interieur, voor-
zien van zwenkwielen. Afmeting: 
160 x 80 x 57 cm (h x b x d).

701.536

Kids-F Papierkast

Voorzien van 8 laden op extra 
zware ladegeleiders. Gemaakt 
van een berken ombouw en  
berken interieur. Afmeting: 90 x  
80 x 60 cm (h x b x d).

005.431

Kids-F Goldline  
Multivouwkast

Afsluitbare kast op zwenkwielen, 
met diepe deuren waar ook materi-
alen in opgeborgen kunnen worden. 
Tevens voorzien van kunststof laden. 
Inclusief aluminium omlijsting.
Op de deuren of op de achterzijde 
van de kast kan een krijtbord, 
whiteboard of een spiegel worden 
gemonteerd. Ombouw en interieur 
berken, achterwand wit. 
Afmeting: 150 x 150 x 70 cm  
(h x b x d).

005.460

Kids-F Multivouwkast Mini

Inclusief aluminium omlijsting.  
Afmeting: 115 x 148 x 73 cm  
(h x b x d). 

005.455

 

Kijk voor meer  
meubilair op 

www.heutink.nl

211,75
006.190

per stuk

69,88
006.170

per stuk

635,25
710.200

per stuk

882,09
701.536

per stuk

966,79
005.431

per stuk

2054,58
005.460

per stuk

1449,58
005.455

per stuk

      3130      w w w. h e u t i n k . n l  Log in op www.heutink.nl om te bestellen.



BE R G  G r a nTo u r

  
De aanbiedingen in deze folder zijn geldig  
tot 1 september 2015 of zolang de voorraad 
strekt. Alle genoemde prijzen zijn netto incl. 
btw, tenzij anders vermeld. De prijzen gelden  
bij een minimum ordergrootte van € 175,00 
incl. btw. Voor orders beneden € 175,00 incl. 
btw berekenen wij u € 5,95 behandelings-
kosten. Druk- en zetfouten voorbehouden.

 w w w.heutink.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

Een skelter voor de hele familie! De GranTour is erg wendbaar 
doordat je ook achteruit kan rijden. En doordat je op beide 
achterwielen remt staat de fiets in één keer stil. De fiets kan 
op de achterzijde geplaatst worden, zodat opbergen minimale 
ruimte inneemt.

Beschrijving Verhuurpijs Optimale geschatte 
omzet*

30 min. 60 min. 15 uur x 12 weken

1x BERG GranTour Offroad 10,- 15,- 2700,-

*  Min de aankoopprijs van het product. Aan slijtage onderhevige  
onderdelen moeten mogelijk periodiek worden vervangen.

BERG GranTour Racer

Voorzien van 17 inch lichtgewicht  
aluminium velgen.  
Formaat: 200 x 102 x 107 cm. 

2-zits
Gewicht: 108 kg 
524.151

4-zits
Gewicht: 112 kg 
524.153

BERG GranTour Offroad 

Voorzien van 46 cm wielen met Off-road 
banden, geschikt voor onverharde 
paden. Formaat: 190 x 102 x 115 cm.

2-zits
Gewicht: 101 kg 
524.150 

4-zits 
Gewicht: 101 kg 
524.152

BERG GranTour  
Sunroof 
524.154

Nieuw

1928,44
2268,75

524.152 en 524.153

per stuk

1774,16
2087,25

524.150 en 524.151

per stuk

298,27
350,90

524.154

per stuk 524.151

524.152

524.153

524.150Snel 
terug

verdiend! 


