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SINTERKLAAS KAPOENTJE

Dit lampje met nijntje fi guur verspreidt een zacht 
licht in de kinderkamer. Het lampje is met één 
druk op de bovenzijde makkelijk aan of uit te 
schakelen. Met automatische uitschakeling na 
12 minuten. Werkt op 2 AA-batterijen. 
BSB NIJNLAMP 10,95

Mijn Eerste Zaklamp van Bumba laat je 
kind op speelse en interactieve wijze de 
kleuren en geluiden ontdekken.
BUM ZAKLAMP 14,99

Laat je kleuter 
spelenderwijs 

kleuren, vormen en 
cijfers leren. 

De Bumba telefoon 
bevat lichtjes en 

geluid met o.a. 
het bekende 

Bumbadeuntje en 
de uitspraak 

Wasdana.
BUM TELEFOON

9,95

Kijk! Wat een leuke puzzel! 
Maak eerst de acht puzzeltjes 
van Maya en haar vriendjes en 
puzzel ze vervolgens allemaal 
aan mekaar vast. Je kan kiezen 
in welke volgorde je ze legt. Zo 
maak je elke keer weer je eigen 
puzzelverhaal! Inhoud: 40 stuks. 
Grootte: 100cm x 15cm.
MAJ PZTREIN 9,99 Pak mij vast! Pak mij vast! Dit kleurige voelboekje wacht 

erop om door kleine baby- en peuterhandjes vastgepakt 
en doorbladerd te worden. 
DEL 727975 8,95

Kom binnen in de wereld van een kleine muizenfamilie: mama en papa 
Muis, broer Fips, zus Holly en baby Muis – elk karakter wil geknuffeld worden! 
Eveneens grote keuze aan cadeau-artikelen zoals borstels, sieradendoosjes, 
kleurboeken en nog veel meer. 

      vanaf

9,95 €
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DE LIEVE GOEDE SINTDE LIEVE GOEDE SINT
SPECTRO
Experimenteerset waarmee 
kinderen spelenderwijs 
aan de slag kunnen met 
elektriciteit. 

Ontdek verder alles over 
de werking van elektrische 
schakelsystemen in 
combinatie met licht. 
Sluit je MP3-speler of je 
telefoon aan en maak 
je eigen lichtshow! 
SPE LIGHT

Laat bv. 
een lampje 
branden, 
een muziekje 
afspelen, 
of een propeller vliegen!
SPE START

44,95 €

44,95 €

Met Stix van Artline kan je alle kanten uit! Klik ze in elkaar en maak er 
de leukste fi guren mee of gebruik verschillende kleurtjes tegelijk als je 
tekent! Ook verkrijgbaar met 6 en 20 kleuren!
ART STIX12 14,97

TEKEN, BOUW EN SPEEL!

Stoer autoplezier 
voor coole jongens: 
race jij als eerste 
over de fi nish?
DDL 5426 

9,95

STELLANOVA, 
KRAS DE WERELD!
Deze schitterende 
kraskaart laat toe om 
de toplaag van de reeds 
bezochte bestemmingen 
weg te krassen, waardoor de 
prachtig vormgegeven actuele 
wereldkaart eronder wordt 
onthuld.
STN KRTKRAS 

Met de GeoPuzzel van GEOtoys 
leren kinderen Europa kennen 

op een speelse manier. 
De puzzelstukken zijn in de 
vorm van de landen zodat 

kinderen spelenderwijs 
aardrijkskunde leren.

STN GEOPUZZEL

SPAARPOT !
Emoticon 
spaarpot 13cm
EMO SP 

7,99

16,95 €onthuld.
STN KRTKRAS

28,95 €
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Zeer aantrekkelijk en mooi uitgevoerd 
schaakspel met houten speelstukken.

JUM SCHAKEN 14,99

WIE HEEFT HET 
GEDAAN?
Wie heeft de magische 
ring gestolen? 
Kijk goed naar de 
aanwijzingen van de 
dieren en vind de dief 
voor het spookuur! 
Een spannende 
ontdek- en reactiespel.
RAV WIE 

9,95

WEETJES KWARTET
Kwartet is het leukste kaartspel voor de hele familie. 
Kinderen zijn dol op kwartet! Op de kaarten staan de 
mooiste plaatjes en leuke weetjes. Kies voor een weetjes 
kwartet en leer meer over paarden, auto’s, sporten, mode, … 

BSB KW 6,49

CONCEPT
Bij het bordspel Concept communiceer 
je zonder te praten. Kies de juiste iconen 
op jouw woord uit te beelden of raad de 
woorden van het andere team om punten te 
scoren. Concept is een uitdagend en vooral 
hersenkrakend spel voor de hele familie.

BRG CONCEPT 29,90

BLACK STORIES 
REAL CRIME
Het bijzondere aan deze 
speciale black storieseditie is 
dat alle macabere, moord-
dadige en bloeddorstige 
verhalen deze keer waar -
gebeurd zijn.
BSB BSRC 8,95

       IQ BLOX
Bij IQ-Blox is het de bedoeling dat het spelbord volledig 

gevuld wordt met de puzzelstukken. De witte muren blokkeren 
je niet, maar helpen je op weg. BSB IQBLOX

9,99

ANTI-VIRUS MUTATION
Kan jij het rode virus zorgvuldig verwijderen? 
In AntiVirus Mutation word je uitgedaagd om 
de kleurrijke puzzelstukken te verschuiven 
over het spelbord zodat het rode virus naar 
buiten kan schuiven. 
BSB ANTIVIRUS

14,99

Bij het bordspel Concept communiceer 
je zonder te praten. Kies de juiste iconen 
op jouw woord uit te beelden of raad de 
woorden van het andere team om punten te 
scoren. Concept is een uitdagend en vooral 
hersenkrakend spel voor de hele familie.

Bij het bordspel Concept communiceer 
je zonder te praten. Kies de juiste iconen 
op jouw woord uit te beelden of raad de 
woorden van het andere team om punten te 
scoren. Concept is een uitdagend en vooral 
hersenkrakend spel voor de hele familie.

BRG CONCEPT

speciale black storieseditie is 

8,95

Bij IQ-Blox is het de bedoeling dat het spelbord volledig 
gevuld wordt met de puzzelstukken. De witte muren blokkeren 

Bij IQ-Blox is het de bedoeling dat het spelbord volledig 
gevuld wordt met de puzzelstukken. De witte muren blokkeren 
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Weekkalender 15x24cm VAN WK 9,95
Familieplanner weekkalender VAN FAM 12,49
Dagscheurkalender VAN SK 14,95

Familieplanner voor 
vijf gezinsleden, 
overzichtelijk en 

praktisch tegelijk.

Familiekalender 
36,5 x 25cm 

BRE FAMILY

14,95

Familie agenda 16,5 X 21,5 cm

BRE FAMILYWEEK 9,95

      vanaf

7,50 €
De nieuwe te Neues kalendercollectie 2016 is weer 
beschikbaar met ook dit jaar weer een unieke collectie 
aan schilderkunst en fotografi e.

Compact en handig, een 
maandkalender die dienst 
doet als muismat. 
Met ruimte om dagelijks 
korte boodschappen neer 
te schrijven. 
BRE MUISMAT

8,50

Wand-week kalender 
met extra grote cijfers 
en letters. 
Formaat 21 x 29,7cm  
BREOPTIVISIONW

10,20
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DE TIJD IN UW VOORDEELDE TIJD IN UW VOORDEEL

Een soepele slangenprint in zachte pastelkleuren. 
Zeer verfi jnd!    

Zakagenda Delta - 8 x 12 cm BRE DELTAF3 13,95
Zakagenda interplan - 9 x 16 cm BRE INTERPLANF3   14,90
Kantooragenda Timing - 17 x 22 cm BRE TIMINGF3    25,50

Pitone

Zakagenda met grote letters en cijfers 
voor een optimale leesbaarheid
1 week op 2 pagina’s. 
Formaat 9 x 16cm 
BRE OPTIVISIONL 7,10

Optivision

Prachtige bloemenilustraties in retrostijl. 
Van de hand van een Belgische artieste. 

Zakagenda Delta - 8 x 12 cm BRE DELTAF2 7,10
Zakagenda interplan - 9 x 16 cm BRE INTERPLANF2    8,50
Kantooragenda Timing - 17 x 22 cm BRE TIMINGF2    15,90

Woody Ellen

Werelds meest prestigieuze dagboeken! 
Letts of London diaries combineert 

traditioneel boekbinden met moderne 
technologie en zorgvuldige handwerk.

Werelds meest prestigieuze dagboeken! 

Een collectie agenda’s 
met dag- en week-
overzicht, uitneembaar 
adresboekje, opbergvak 
en elastieksluiting.

      vanaf
16,90 €

    vanaf

11,45 €

Agenda’s met dag- en weekoverzicht, uitgevoerd met 
een unieke magneetsluiting en achterin een apart 
vakje voor losse notiites op te bergen. Waanzinnig 
mooi uitgevoerd in allerlei soorten en formaten.

      vanaf
14,20 €
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Deze collectie refereert naar het gevoel van weidsheid, grandeur en 
natuurpracht van de staat Nevada. 

Dit gamma omvat agenda’s en organisers in tan kleur. 

Organiser brefax17 of brefax7 vanaf 105,00
Weekagenda interplan, timing of concorde vanaf   39,95

NEVADA

Met een eigentijdse kijk op de retro-stijl is deze 
buffel lederen organizer een onweer staanbare 
accessoire voor elke trendsetter. 

Personal 95x171mm 116,00
A5 148X210mm 162,00

Malden Zowel de binnen- als de buitenzijde is gemaakt van 
licht geolied volnerf buffelleder. De glanzende afwerking 
accentueert de tinten en texturen van het leder, hierdoor 
is elk exemplaar uniek. Leverbaar met clipsluiting of rits.

Personal 95x171mm 108,00
A5 148X210mm 151,00

Lockwood

Firenze

Mat rundleer met klassieke crocoprint.  Verkrijgbaar in zwart, 
bruin en rood

MINI 67X104mm 135,00
JUNIOR 80X125mm 140,00 
STANDARD 95X171mm 180,00 
A5 148X210mm 225,00

Tijdloze elegantie, dat is Nathan Baume! Collectie uit full grain leder 
met een subtiele ‘N’ in reliëf op de voorzijde aangebracht.

Organiser brefax14 135,00
Organiser brefax17 150,00 
 Tas 425,00
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   /IMB.MECHELEN - WWW.IMB-MECHELEN.BE

Open van 

maandag tot vrijdag van 9 tot 18 u.

SPECIALE OPENINGSUREN “EINDEJAAR”

Zaterdag 3, 10 en 17 december van 10 tot 18u

Zaterdag 24 december van 10 tot 16u

Maandag 26 december gesloten
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OP = OP  OP = OPOP = OP  OP = OPOP = OP  OP = OPOP = OP  OP = OPOP = OP  OP = OP
MEGA Mega snel, Mega groot 

en word Mega rijk in deze Mega 
editie van Monopoly! Met onder 

andere meer straten, een gasfabriek, 
wolkenkrabbers, treindepots, meer 

startkapitaal, een geluksdobbelsteen 
en buskaarten.

BRG MONOPOLY

TOUCH PAD
 Educatieve 

pratende tablet 
met 20 interactieve 

speelkaarten. 
Leer de klinkers, 

de cijfers, de vormen, 
het eten, de dieren 
en hun gewoonten, 

de kleuren en 
de seizoenen.

AAA TOUCHPAD

EASY BIRD
 Ergonomisch 

voorgevormde 
vulpen met  

instelbare hoek 
van de 

schrijfpunt. 
Speciaal 

ontworpen voor 
kinderen vanaf

 6 jaar, om correct 
te leren schrijven.

STB EASYBIRD

 16,15

+

“ Ik leer schrijven” t.w.v. € 5,95

Schoudertas uit nylon met veel 
opbergmogelijkheden.  
Maak uw keuze uit de Pantone-kleuren: 
grijs, paars, rood en zwart.
PAN ST

     36,00 €

     PROMO

-2
0% 45,00 €      22,50 €

     PROMO

-1
0% 25,00 €

     29,95 €

     
PROMO

-2
5% 39,95 €

“ Ik leer schrijven” t.w.v. 

EASY BIRD
Ergonomisch 

voorgevormde 
vulpen met  

instelbare hoek 

schrijfpunt. 

ontworpen voor ontworpen voor 
kinderen vanafkinderen vanaf

 6 jaar, om correct  6 jaar, om correct 
te leren schrijven.te leren schrijven.

STB EASYBIRD

++

“ Ik leer schrijven” € 5,95€ 5,95“ Ik leer schrijven” t.w.v. 
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O E F E N S C H R I F T  ! ! !
O E F E N S C H R I F T  ! ! !

EASY BIRD
Ergonomisch 

voorgevormde voorgevormde 

instelbare hoek instelbare hoek 


