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Nijntje 3D nachtlampje, 
schakelt automatisch uit na 

12 minuten om batterijen 
(niet meegeleverd ) te 
besparen. BSB NIJNLAMP

KIDS AT HOME 

Nijntje gaat verstoppertje spelen. Kijk goed 
naar de plaatjes waar je moet zoeken. 
Misschien kun je Nijntje wel horen als zij 
geluidjes maakt? BSB NIJNVERSTOP

TRIO SCRIBBI
12 super uitwasbare stiften met 
driehoekige vorm voor stevige, 

ergonomische grip.  Onverwoestbare 
meeverende dikke punt voor een 

ontspannen teken- en schrijfgevoel. 
STB 36812

Laat je fantasie de vrije loop 
en creëer de allermooiste 
vlechten en versieringen 
voor je favoriete paard. 
Dit alles doe je met de 
bijgeleverde stickers. 
DDL 8483   

€ 8,95

Superzachte gelpennen, 
set 6 kleuren.  DDL 7938   € 4,95

 HOE WORD JIJ K3?
Word jij de nieuwe K3 en ken jij alle liedjes? 
Speel dit spannende spel met liedjes en piano en raad welk K3 
liedjes worden gespeeld. K3 SPEL

De unieke Trunki koffer maakt reizen met kinderen heel wat relaxer.  
Het is de enige reiskoffer waarmee kinderen ook kunnen rondtoeren of op 

voortgetrokken kunnen worden. DAM TRUNKI

Maak de meest coole 
auto en pimp hem 

met de bijgeleverde 
stickersvellen. 

DDL 8391

Kleurstiften 
set 10 kleuren. 

DDL 6044

€ 54,99
€ 7,95

€ 8,95

€ 19,90

€ 16,99

€ 10,95

€ 21,95



TOYS FOR TEENS 
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Puzzel 
Darth Vader silhouette, 
1098 stukken 
RAV SWPUZDARTH   

€ 17,95
Puzzel

 The Force Awakens XXL, 
200 stukken, 

formaat 49x36cm
RAV SWPUZEPI7

€ 10,95

Met behulp van FriXion Colors 
uitwisbare kleurstiften kun je je 
creativiteit de vrije loop laten gaan. 
Als het de verkeerde kant opgaat: 
gewoon wissen en opnieuwe 
beginnen. Verkrijgbaar in zwart, bruin, 
geel, oranje, rood, lichtroze, roze, violet, 
blauw,  turkoois, groen en lichtgroen.

PUZZLE PLANET
Buitenaards leuke Puzzleman-
actige puzzel uit de Puzzle 
Planet serie van Professor 
Puzzle! Lukt het jou om de 
Alien om te vormen in een 
Space Cube en andersom?
BRG PUZZLEPLANET   

€ 8,99

JIPPIJAJA QUIZ
Aanstekelijke quiz met 550 moderne en 
vermakelijke quizvragen geschikt voor 
elke gelegenheid! 
BSB QUIZ   

€ 17,95

€ 8,95GREEN STORIES
50 avontuurlijke 

raadsels uit  
het wilde woud.

Kruip voorzichtig 
door de bosjes, 

zoek de sporen en 
los het raadsel op! 

Door vragen, raden 
en puzzelen kom je 

achter de geheimen 
van de natuur.

BSB BSGR  

WHITE STORIES
50 geheimzinnige 
raadsels over 
spookachtige 
verschijningen.

Wapen je tegen de 
spoken en vergeet 
vooral de knoflook 
niet! Door vragen, 
raden en puzzelen 
kun je het spook 
ontmaskeren en los 
je het raadsel op.

BSB BSWI 

Deze nieuwste hype voor 
smartphones is een echte musthave!

Maak nog betere foto’s met deze breedhoeklens. 
Met lensdop en universele bevestigingsclip 

waarmee je de lens in een handomdraai 
vastmaakt aan je smartphone of tablet.

BLA WIDEANGLE

€ 44,95

Per kleurpen. PIL FRIXCOL   € 1,99
Set 6 kleuren. PIL FRIXCOL6   € 11,94
Set 12 kleuren. PIL FRIXCOL12   € 22,95



EXPLORE 
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Vulpen € 19,50
Vulpotlood € 13,00
Balpen € 11,50
Roller € 13,90

MAGNEETBORD
Multifunctioneel notitiebord: 

Geeft de dag aan door de bus te verschuiven. 
Kalenderfunctie d.m.v. 2 magneetringen. Er kan op 

geschreven worden met een eenvoudig krijtje. Hang 
foto’s en notities op met bijgeleverde Sign magneten. 

Elastiek kan gebruikt worden voor brieven, kaarten 
etc. Inclusief 4 haken voor sleutels en 6 magneten. 

ABD CARBORD

PENHOUDER
Metalen penhouder, 

origineel én handig! Voor 
het opbergen van al uw 

pennen, potloden, stiften of 
zelfs uw smartphone in op.

ABD CARBICPOT

DINOMAPS
Unieke geïllustreerde 
wandkaart, ongelooflijk 
aantrekkelijk voor 
kinderen omwille van de 
onweerstaanbare en kleurrijke 
tekeningen en iconen en zijn 
helle kleuren.
STN KIDWERELD

Wereldbol uit breukvast en warmtebestendig 
acryl met een zilver gelakte voet. 

Onverlicht,  toont hij de staatkundige 
grenzen met geweldige reliëf nuances. 

Opgelicht verschijnen er meer details 
zoals de zeedieptes en de woestijnen. 

Nederlandstalig, diameter 30cm.
AAA WB30DUPLEX

DE GROTE KINDERATLAS
Multifunctioneel notitiebord: 

Met de nieuwste landkaarten, waarop 
alle landen, gebergten, zeeën, rivieren 

en grote steden zijn aangegeven. 
Dankzij boeiende teksten, foto’s en 

kleurrijke  illustraties kom je heel 
veel te weten over de natuur, 

de dieren en de mensen in alle 
werelddelen.

DEL 743876

€ 15,95

€ 62,50

€ 16,95

GREEN

€ 59,95 nu
€ 49,95

voordeel
€ 10,00

€ 15,50 nu
€ 11,95

voordeel
€ 3,55



MUST HAVES
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 Laat je verlichten 
tijdens het lezen!

 AAA BOOKLIGHT

€ 9,95

The Book Seat™, een Australisch ontwerp 
dat wereldwijd gepatenteerd is, 
biedt nu aan alle boekenliefhebbers 
de mogelijkheid 
handenvrij te lezen 
waar, wanneer en 
vooral hoe comfortabel 
zij het maar willen. 
Ook geschikt voor 
tablet!
AAA BOOKSEAT

€33,95

Handenvrije loep met een 
ronde lens van 100mm 
en een kleine lens met 

sterkere vergroting 6X Met 
verstelbare halsboord 
en verlichting. Anti-slip 

steuntjes zorgen voor  een 
grote stabiliteit.

MAG LC1850

€ 18,95

De Secrid Miniwallet is een compacte 
portemonnee met cardprotector: beschermt uw 

belangrijkste bankkaarten optimaal, zowel tegen 
buigen, slijten en breken als tegen ongewenst 

uitlezen van RFID-kaarten. 
SEC CPLEDER1

HANDIGE SHOPPER
Deze leuke handgevlochten tas 
met 2 korte hengsels is handig 
als boodschappentas. 
of speelgoedmand. 
Je kan er echt alles in kwijt! 
Verkrijgbaar in 7 trendy kleuren.
HND SHOPOSLO

Stijlvolle kader of fotodoos met geweven motief 
in volleder.

Fotokader WAV FOTOKADER  € 47,50
Fotodoos  WAV FOTODOOS € 93,09

WEAVE 
COLLECTION

€ 50,00

€ 28,95 nu
€ 20,95

voordeel
€ 8,00



STYLE @ WORK
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Leitz Style combineert verfijnde kleuren met 
een uniek geborsteld metalen effect.

Brievenbak LEI 5254  € 6,05
Ordner rug 4 of 8cm LEI 1108 € 11,60
Perforator LEI 5006 € 13,67
Nietmachine LEI 5562 € 20,20

STYLE

Strakke designwereldbol met 
verlichting en gedetailleerde 
politieke kaart. 
Diameter 30cm. 
AAA WB30METAL

€ 109

STYLE

Voor tablet, te gebruiken 
in schrijf- of presentatie 
positie. LEI 6511

Voor smartphone.
LEI 6510

Universele standaard die 
je bureau aankleedt. 

Duurzaam zilverkleurig 
metalen frame.

Glasbord spiegel, 
formaat 48x48cm.

SIG GL 275

€ 79,50

Rond, diameter 40cm. 
SIG GL290

Stijlvol plan- of organisatiebord voor thuis of op 
kantoor, magnetisch en beschrijfbaar. Geleverd met  

2 extra sterke magneten en bevestigingsmateriaal. 
Verkrijgbaar in smoky-grey, smoky-green en smoky-red.

Zeskantig, formaat 
40x46cm. 

SIG GL280

€ 64,50 € 64,50

METAL BRIGHT

€ 43,51 nu
€ 39,95

€ 32,62 nu
€ 29,95



FUN AT WORK
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MYDESK
Onbreekbare desk accessoires!

Bicpot ARD OFBP  € 2,75
Brievenbakje ARD OFBB  € 5,45
Bureaustandaard ARD OFBS € 5,45
Tijdschriftenhouder ARD OFTH € 5,95
Ladenblok ARD OFL4 € 49,80

Voordelige en compacte bureaulamp 
Maul Starlet inclusief energiespaarlamp. 
Arm van verchroomd staal en stabiele 
gelakte voet. Werkhoogte 29cm.
MAU STARLET

€ 39,95

Corfou Tendence: 
kunstlederen bureauaccessoires in 8 trendy kleuren.

Pennenpotje LRG CORBICPOT  € 9,99
Memoblokhouder LRG CORMEMO  € 14,99
Brievenstaander LRG CORBRIEFST € 20,99
Onderlegger LRG CORONDERLEG € 39,99

Bureaustoel met verstelbare rugleuning en zithoogte, 
permanent rugcontact en kunsstof voetenkruis. 

Vaste of in de hoogte verstelbare 
armleggers zijn optioneel verkrijgbaar.   € 19,95
Verkrijgbaar in zwart, grijs, rood en blauw.
SIT BXLHOOG

€199



Posthoornstraat 11 - 2800 Mechelen - tel 015 42 30 31 - fax 015 42 23 21

W W W . I M B - M E C H E L E N . B E

Open van 
maandag tot vrijdag van 9 tot 18 u.

Extra open op zaterdag 6, 20 en 27 augustus        

en 3, 10 september van 9 tot 18 uur.

Eerste week september open tot 19.30 uur.

Gesloten van maandag 18 tot vrijdag 22 juli.
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Feutres de coloriage ultra lavables. Pointe moyenne bloquée. Fabriqué en France. 

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments.

Ultra washable colouring felt pens. Medium blocked tip. Made in France. 

Warning! Not suitable for children under 3 years old. Small parts.

Ultra uitwasbare kleurstift. Medium punt. Made in France. 

Opgelet! Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Kleine onderdelen.

Rotuladores de colores ultra lavables. Punta media bloqueada. Fabricado en Francia. 

¡Atención ! No apto para niños menores de 3 años . Pequeños elementos.

Pennarelli ultra lavabili. Punta media bloccata. Prodotto in Francia. 

Attenzione ! Non adatto ai bambini di meno di 3 anni. Piccole parti

FR

GB

NL

E

I

Feutres de coloriage. Pointe pinceau. Fabriqué en France. 

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments.

Colouring felt pens. Brush tip. Made in France. 

Warning! Not suitable for children under 3 years old. Small parts. 

Kleurstiften. Penseelpunt. Made in France . Let op! Niet geschikt voor kinderen 

onder de 3 jaar. Bevat kleine onderdelen.

Rotuladores de colores. Punta de pincel. Fabricado en Francia. 

¡Atención ! No apto para niños menores de 3 años. Pequeños elementos.

Pennarelli. Punta pennello . Prodotto in Francia. 

Attenzione ! Non adatto ai bambini di meno di 3 anni. Piccole parti.

FR

GB

NL

E

I

Crayon de couleurs aquarellable. Pour obtenir un effet aquarelle, trempez le crayon 

dans l’eau ou passez un pinceau humide. Fabriqué en Chine.

Colouring pencils with watercolour effect. To obtain a watercolour effect, 

dip the pencil in water or brush over with a wet brush. Made in China.

Kleurpotloden met aquarel effect. Doop het kleurpotlood in water of strijk 

erover met een natte kwast om het aquarel effect te bereiken. Made in China.

Lápiz acuarelable. Para obtener un efecto de acurela, mojar el pincel en aguo o pintar 

sobre el color con un pincel húmedo. Fabricado en China.

Matite acquarellabili. Per ottenere un effetto acquarellabile, bagnate la punta nell'acqua 

o passate sopra con un pennello umido. Prodotto in Cina.

FR

GB

NL

E

I

Feutres de coloriage. Pointe fine bloquée ultra résistante. Fabriqué en Afrique du Sud. 

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments.

Colouring felt pens. Ultra resistant non-retractable fine tip. Made in South Africa. 

Warning ! Not suitable for children under 3 years old. Small parts..

Kleurstift. Extra stevige geblokkeerde fijne punt. Made in South Africa. 

Opgelet! Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Kleine onderdelen

Rotuladores de colores. Punta fina ultra resistente. Fabricado en Sudáfrica. 

¡Atención ! No apto para niños menores de 3 años. Pequeños elementos.

Pennarelli. Punta fine bloccata ultra resistente. Prodotto in Sud Africa. 

Attenzione ! Non adatto ai bambini di meno di 3 anni. Piccole parti.

FR

GB

NL

E

I

Crayon de couleurs. Mine ultra résistante aux chocs. 

Sécurité : pas d’échardes en cas de bris. Fabriqué en France.

Colouring pencils. Ultra shock resistant lead. Safe: no splinters if broken. Made in France.

Kleurpotloden. Zeer sterke schokbestendige stift.Veilig : geen splinters bij het breken. 

Levendige kleuren. Made in France.
Lápices de colorear. Punta resistente a los golpes. Segura: no se astilla si se rompe. 

Fabricado en FranciaMatite colorate. Mine ultra resistenti. Sicura : non fa schegge se spezzata. Prodotto in Francia.

FR

GB
NL

E

I
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GSM HOUDER
Opvouwbare gsm houder: een oplossing 
voor rondslingerende en 
op te laden gsm’s.
BOB PHONEHOLD

€ 6,95

BUREAUSTANDAARD
Compact en overzichtelijk. 
De deskorganiser Tabula 
Rasa biedt plaats aan al 
je pennen en houdt je 
papieren van verschillende 
grootte voor jou klaar.   
Verkrijgbaar in wit en roze.
ABD TABULAPEN

Kleurenset met 
maar liefst 70 

kleurpotloden en 
stiften. In handige 

opbergkoffer, 
gemakkelijk om 
mee te nemen.

BIC KIDBOX70

MULTITRAY
Autotafeltje voor laptop, 
om te eten, lezen, …. 
Kan zowel aan het stuur als 
aan de stoel bevestigd worden.
QUA MULTITRAY

€ 9,95
€ 6,95

KO
RTIN

G
SBO

N
 -25% 

Bij aankoop van een boekentas, rugzak of 
pennenzak van Delsey. 

Geldig tot 15 april 
2016 en bij afgifte 
van deze bon.

Niet combineerbaar 
met andere 
kortingen / acties.

€ 29,50 nu
€ 19,95

€ 24,95 nu
€ 19,95


