
 
 

Extra tips 
voor uw 
jaarbestelling

  

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

Van de kleurpotloden via waterverf tot de absolute klassieker 

onder de schoolvulpennen – Lamy biedt voor elk kind vanaf  

3 jaar de passende producten om te leren schrijven, schilderen 

en tekenen.

Schrijven = blijven!

 w w w.heutink.nl

L AMY abc en L AMY nexx bieden de ideale ergonomische  

vereisten om te leren schr ijven. De L AMY safar i en L AMY v ista 

zi jn de absolute topsellers onder de schoolvulpennen.  

Bovendien biedt het plus-assor timent nu ook het passende  

mater iaal voor de creatieve kleuters en schol ieren.

Nieuw  schrijf-
materiaal

Leren schrijven 
tijdens het tekenen



 Schilderen
       en tekenen   
  met Lamy

Waskrijt in metalen doos.  
Inhoud: 8 stuks.

Crea3plus 3plus plus
3-in-1: kleur – en aquarelpotlood 
en waskrijtje tegelijk. Met vier-
kante vorm, afgeronde randen en 
extra dikke stift. Optimaal ergono-
misch greepprofiel.

Kleurpotlood met slanke,  
driehoekige vorm voor een  
aangenaam tekengevoel.

De waterverfdoos met kleurencirkel volgens Johannes Itten maakt  
de kleurenleer speels beleefbaar. Om uit te proberen en te ontdekken 
hoe je kleuren kunt mengen. En natuurlijk gewoon om te verven.  
Inhoud: 12 napjes. 

Aquaplus

040.246  waskrijtjes water- 
oplosbaar

040.247 waskrijtjes watervast
040.248 waskrijtblokjes  
  per set 5,52  

061.580  6 stuks per set 7,60
061.581  12 stuks per set 15,20

061.588 6 stuks per set 3,76
061.589 12 stuks per set 7,12
 

 

Met welke
kleuren 
meng je 
eigenlijk? 

040.220  aquaplus per set 4,72
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Het schrijf-  
oefensysteem! 

Bijzonder licht
       en extreem stabiel

060.080 rood
060.081 blauw per stuk 7,69

060.092 blauw 9 
060.091 blauw lh 
060.095 rood 10
060.090 rood lh per stuk 9,22

060.182 roze a
060.180 roze f
060.181 roze m
060.183 roze lh

060.186 rood a
060.185 rood f
060.184 rood m
060.187 rood lh

060.189 lime a
060.033 lime f
060.188 lime m
060.190 lime lh

060.193 blauw a
060.192 blauw f
060.191 blauw m
060.035 blauw lh per stuk 9,22

Dikke, navulbare stift (1,4 mm) voor een breed 
schrijfspoor, zodat beginners niet zo hard hoeven 
te drukken. Een puntenslijper is niet nodig.

Groot, slipvast greepgedeelte voor een  
ontspannen en ergonomische schrijfhouding  
en een stevige grip op de juiste plek.

Houder van ahornhout, wegrolblokkering  
in kubusvorm.

Dop met naametiket.

Speciaal voor beginnende schrijvertjes  
ontwikkelde, robuuste, roestvrijstalen punt  
met kogelvormig uiteinde. Ook leverbaar  
met punt voor linkshandigen!

De schoolvulpen

Het schoolpotlood
De schoolvulpen

Lang, zacht greepgedeelte met  
slipvaste greepuitsparingen voor  
lang schrijven zonder vermoeid- 
heidsverschijnselen.

Robuuste, edelstalen penpunt  
voor beginnende schrijvertjes  
in 4 verschillende puntdiktes. 

Extreem stabiel en bijzonder licht 
– houder van aluminium in een 
innovatieve driehoekige vorm voor 
een perfecte schrijfhouding.

Dop in 4 frisse kleuren.

NIEUWE 

award! 
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Robuuste roestvrijstalen punt met lange 
levensduur voor aangename, gelijkmatige 
inkttoevoer. In verschillende puntbreedtes  
en ook met punt voor linkshandigen.

Ergonomisch vormgegeven greepzone  
voor lang schrijven zonder moe te worden.

Zit er nog genoeg inkt in de pen?
Dat zie je in het venstertje!

Robuuste houder van ABS-kunststof resp. 
hoogwaardig aluminium in verschillende 
kleuren, dop met zelfverende, verchroomde 
metalen clip.

Inktpatronen en correctiepen

De correctiepen Lamy ink-x is verkrijg-
baar in 3 uitvoeringen.

De originele LAMY T 10 inktpatronen zijn 
wat betreft hun functie exact afgestemd 
op het Lamy schrijfgerei. Met meer inkt 
dan in de normale inktpatronen, voor 
nog meer schrijfplezier. 

Vulpeninktpatronen Lamy
Doosje à 5 stuks.
060.084 T10, turquoise
060.085 T10, violet       
060.086 T10, groen      
060.087 T10, blauw-zwart per stuk 1,61

060.096 blauw          
060.097 rood          
060.098 zwart per stuk 1,43

Inktwisser Lamy ink-x
060.029 898 b                  
060.030 898 m per stuk 1,02
060.031 898 f per stuk 0,93

Safari
060.434 roze f             
060.435 roze m              
060.436 roze b              
060.437 roze lh             

060.441 blauw f          
060.440 blauw m              
060.442 blauw b                 
060.443 blauw lh                  

060.444 wit f                
060.445 wit m               
060.446 wit b                  
060.447 wit lh  

060.450 zwart f               
060.451 zwart m               
060.452 zwart b                  
060.453 zwart lh   

           
060.460 rood f                   
060.461 rood m                    
060.462 rood b                  
060.463 rood lh                  

060.467 geel f                  
060.466 geel m                   
060.468 geel b                   
060.469 geel lh per stuk 16,58                  

Vista
060.470 transparant f
060.471 transparant m
060.472 transparant b
060.473 transparant lh  
  per stuk 16,58                  

Lamy inktpatronen
    voor wie veel schrijft

Vulpen

turquoise groen rood zwart violetblauw-zwart blauw
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De aanbiedingen in deze folder  
zijn geldig tot 1 juli 2015  
of zolang de voorraad strekt.

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

Probeer de nieuwe 
Lamy artikelen nu ook!
 
Vraag een gratis probeer- 
pakketje aan door een e-mail  
te sturen met de door u  
gewenste artikelnummers  
naar verkoop@heutink.nl 
Vermeld als onderwerp 
' Actie Lamy'! 
 
U kunt de volgende artikelen 
aanvragen:* 
 
040.246  Crea3Plus   

wateroplosbaar
061.580 3Plus
061.588 Plus 
040.220 Aquaplus 
060.440 Lamy Safari m blauw

*  ieder artikelnummer is maximaal 1 x  
per klant kosteloos op te vragen

Zelf  
  ervaren? 

Bekijk 

al deze Lamy 

producten in  

onze infocentra


