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Ontdek de nieuwste puzzels 
van Scratch in de geweldige 
mooie dozen! 

Beginnerspuzzel Jungle of 
Oceaan: 
5 puzzels van 3 tot 8 stukjes.

Vloerpuzzel Boerderij of Safari: 
100 x 33 cm - 36 stukken 16,99
Vloerpuzzel Stad: 
120 x 32 cm - 100 stukken  16,99
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Poster H 100 x B 70 cm 
OMY POS 9,90
Poster XXL H 180 x B 96,8 cm 
OMY COL 19,90

Leg ‘m op de grond, hang ‘m op 
de muur, ga alleen aan de slag of 

samen met anderen. 
Deze gigantische kleurplaat 

zorgt voor veel plezier! 
Als hij klaar is, kun je hem ophangen 

en heb je een unieke poster! 
Leuk voor kinderen en volwassenen.

KLEURPOSTERS

5+

3+

2+

11,99

Deze geschenkdoos valt bij elke 
kleine dierenliefhebber in de smaak!
Bevat: 
12 Kids Kid Couleur kleurstiften, 
18 BIC Kids Evolution Stripes 
kleurpotloden, 
6 BIC Kids Glitter 
Glue Metallic lijm, 
32 kleurplaten 
en 36 stickers. 
BIC BOXCOLOUR 

24,90

4+

Met de GeoPuzzle leren kinderen de 
wereld kennen op een speelse manier. 
De puzzelstukken hebben de effectieve 

vorm van het land en zijn gemaakt 
van gerecycleerde materialen. 

Afmeting 66 x 31,5 cm - 68 stukken. 
STN GEOPUZZEL

16,95
Ook beschikbaar: 

Geo Puzzel Wereld.
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De meest vernieuwende vorm van origami 
waarmee je prachtige 3D figuren maakt. 

Plooi de verschillende kaartjes volgens de 
instructies tot kleurrijke dieren.

Bouw je eigen ruimteschepen  
en lanceer ze in de ruimte!
Deze construstieset bevat 14 verschillen-
de sjablonen, 12 daarvan zijn geïllus-
treerd, twee kun je zelf ontwerpen. 
DCD SPACE

22,49

50 MAGISCHE GOOCHELTRUCS
Heb je altijd al willen toveren? 

Goochelen is net magie!
Met deze 50 kaarten word je snel een 
echte goochelaar en kun je je eigen 

goochelshow opvoeren! Je publiek zal 
versteld staan als je munten uit lege 

zakjes tovert, knopen laat verdwijnen of 
een toverstaf vleugels geeft. 

Een, twee, drie – dit is echte magie! 
Goocheltrucs in 3 moeilijkheidsniveau’s, 

dit wordt per kaart aangegeven.

7,99
vanaf

TEKENPLEZIER OP RUITJESPAPIER.
Leer vakje voor vakje de leukste 
figuren tekenen! 
DEL 743463

12,95

Dit is meer dan alleen een kleurboek! 
Met de bijgeleverde kraspen kun je 

op de folie mooie tekeningen maken 
die dan open gekrast worden. 

Tijdens het open krassen verschijnen 
er prachtige regenboogkleuren. 

Het lijkt wel magie!
DDL 10453

9,95

9,95
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SMART TEASE
Maak een vierkant met de strips maar 
zorg ervoor dat de kleuren van de 
boven- en onderkant overeenkomen. 

FRI SMARTTEASE 12,49

CHOC ABLOC
Haal al de puzzelstukken uit de lade, en 
probeer ze er terug in te passen. 
Klinkt gemakkelijk? Denk opnieuw!

FRI CHOCABLOC 12,49

SQD 3D
3D: test je geestelijke vermogen en 
beweeglijkheid met deze 3D puzzel. 
FRI SDQ3D

9,99

HIT THE BUZZER!
Spel met 80 quizkaarten in een 

luxe schuifdoos met ingebouwde 
buzzer, die licht geeft 

en geluid maakt. 
Test je kennis over muziek, 

sport of films!
BSB BUZZER

14,95

REUZELEUKE TOUWSPELLETJES
Wie kent het nou niet van vroeger...
touwtje spelen!! Met deze doos zal 
je versteld staan wat voor figuren je 
kan maken met een touwtje. 
DEL 745184  12,49

GAME. SET. MATCH.
Houd je geest actief met één van 
deze klassieke luciferspellen!  
DCD MATCH  16,95

In het spel heeft elke speler de 
beschikking over een team van 
bekende uitvinders. Laat één van 
je uitvinders aan de slag gaan met 
een uitvinding en vergroot daarmee 
de kennis van je uitvinders. 
BRG UITVINDERS  29,99



MORRIS MEMO
Deze grappige ezel bewaart je 
memoblaadjes op zijn rug en 
Morris memo klemt in zijn bek een 
pen of een briefje met datgene  
wat je echt niet moet vergeten. 
Inclusief 140 memoblaadjes. 
ABD MEMO  12,95
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MINO New colours!!

Stream je muziek onderweg rechtstreeks vanaf je 
smartphone. Daarnaast heeft de MINO een handige  
hands-free microfoon om inkomende telefoongesprekken 
mee op te nemen en een selfie afstandsbediening nemen 
vanaf de speaker.
LEX MINO  32,00

3D MOONLAMP
Creëer een magisch effect met deze 
unieke 3D Moon lamp!  
De Moon lamp is gefabriceerd met 
3D printing technologie. Hierdoor wordt 
een prachtig 3D-effect gecreëerd, 
waardoor de lamp eruit ziet als de 
echte maan. Diameter 15cm. 
IMB MOONLAMP  29,75

MY STATIONARY BOX
Op zoek naar het perfecte 

cadeau voor een creatieve 
geest? de box bevat 10 BIC Intensity 

fineliners, 6 BIC Cristal Up balpennen, 
4 BIC Grip Pastel markeerstiften, 1 Mini 

Pocket Mouse Correction Tape, 5 BIC 
Marking permanent markers en 

2 pastelkleurige notepads . 

BIC BOXSTATIONERY  29,90

Penhouder The Head 
houd uw potloden, 
pennen en ander 
briefpapier in de buurt. 
Het originele ontwerp 
en de afwerking 
zullen uw 
werkruimte 
versieren. 
BLV HOOFD  

14,95

15,95
vanaf

Maak van jouw bucketlist een beleving, 
en hang deze poster aan jouw muur of 
deur. Verwijder elke actie van deze poster, 
en krijg in één oog opslag te zien welke 
acties jij nog moet uitvoeren. Keuze uit 
50 festivals, 100 things, 100 movies en 
100 places. DOI POSTER
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Planner voor vijf of 6 gezinsleden ineens. 
Overzichtelijk en praktisch tegelijk. 

Kalender 30 x 25cm
BRE FAMILY  14,95

Familie agenda 16,5 x 21,5 cm
BRE FAMILYWEEK  11,20

De nieuwe te Neues 
kalendercollectie 2020 is weer 
beschikbaar met ook dit jaar 

weer een unieke collectie 
aan schilderkunst en fotografie.

3-maandkalender 
“Manager”
STR MANAGER

5,74

Scheurkalender 
“De Druivelaar”
STR DRUIVELAAR

4,99

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

BRE OPTIVISIONW 10,82

Memento kalender 
AUR201 2,68

7,98
vanaf
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Blossom
Een romantisch beeld uit de natuur dat 
rust brengt op hectische dagen. 
Diameter 15cm. Verkrijgbaar in: zakagen da 
Delta - 8 x 12 cm en Interplan - 9 x 16 cm  
of kantooragenda Timing - 17 x 22 cm. 

6,39
vanaf

Zachte trendy kleuren in een luxe linnen 
uitvoering. 
Verkrijgbaar in: zakagenda Delta -  
8 x 12 cm en Interplan - 9 x 16 cm of 
kantooragenda Timing - 17 x 22 cm

Nature

6,75
vanaf

Eerbied voor milieu en geraffineerde 
illustraties creëren een combinatie van 
ecologie en esthetiek. 
Verkrijgbaar in: zakagenda Ecorama -  
9 x 16 cm of kantooragenda Ecotiming 
- 17 x 22 cm

Kazar

5,75
vanaf

Zakagenda met grote letters en cijfers 
voor een optimale leesbaarheid. 

1 week op 2 pagina’s. 
Formaat 9 x 16cm

BRE OPTIVISIONL

6,95

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

MOL AG  vanaf 17,95

Agenda’s met dag- en 
weekoverzicht, uitgevoerd met  
een unieke mag neetsluiting en 

achterin een apart vakje voor losse 
notiites op te bergen. Waanzinnig 
mooi uitgevoerd in allerlei soorten 

en formaten. PPB AG

Weekagenda voor de jonge,  
actieve vrouw van nu. 
Bijzonder zijn de speciale pagina’s 
met allerlei praktische informatie,  
yoga-oefeningen en een  
overzicht van de internationale 
kledingmaten. Superhandig! 
SIG AG  

11,45
vanaf

Jolie Impress

14,00
vanaf

mini

max

ultra

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

   /IMB.MECHELEN - WWW.IMB-MECHELEN.BE

Open van maandag tot vrijdag 
van 9 tot 18 u.

SPECIALE OPENINGSUREN “EINDEJAAR”
Zaterdag 7, 14, 21 en 28 december 

van 10 tot 18 u.

Gesloten op 25 en 31 december!
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Alle agenda's beschikbaar in onze winkel!

OP = OP       OP = OP      OP = OP      OP = OP

Maak het klittenband 
onder zijn buik los en 
je knuffeldier vouwt 
zich uit tot een kussen.  

ARO PF 18,95

PILLOW 
FRIENDS

33-delige kleurset bestaande uit 
10 Brush stiften, 10 fineliners, 
12 Duo-kleurpotloden 
en 1 slijper.  

MAP 897417

8,99

17,98

-50%

Multifunctioneel magnetisch krijtbord met 
kalenderfunctie. Hang foto’s en notities op 
met de bijgeleverde “Sign” magneten.  
De elastiek kan gebruikt worden voor brieven, 
foto’s etc. Inclusief 4 haken en 6 magneten. 
ABD CARBORD

Nylon lamp in de vorm van een wolkje. De neon led 
lamp is een echte eyecatcher in elke kamer en je kan 
deze veilig ophangen of op een kastje neerzetten. 
Werkt op 3 AA batterijen. 
LOC NYLONCLOUD 19,95

+ 
GRATIS 

batterijen

39,85

56,95

-30%

welcome to 
kolorcoolkit


