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MR. WATTSON

ALLES VOOR 
SCHOOL & 
KANTOOR

DE SPECIALIST VAN HET NUTTIGE GESCHENK!

Prettige 
Prettige 

Feestdagen!

Feestdagen!

KERST- EN EINDEJAARSGESCHENKEN !



SVENGALI MAGIC CARDS

Tijdens het inkleuren krijg je 
fantastische motieven die door de 

zilveren outlines prachtig gaan glanzen. 
DDL 10622 7,95

Silver Art Kleurboek

2

Treed binnen in de wondere wereld van 3D puzzels! 
De dieren springen als het ware uit de doos!

Selfie Africa, formaat 31 x 23 cm 63 stukken 4+ 
DAM 3DPUZAFRIKA  9,99
Rif, 46 x 31cm, 150 stukken 5+ DAM 3DPUZRIF  12,99
Ruimte 61 x 46cm, 500 stukken 6+ DAM 3DPUZRUIMTE  16,99

Met deze magische 
kaarten zal je in  

no-time de reputatie 
hebben van een 

meestergoochelaar.   
Bevat speciale 

goochel kaarten  
met volledige  

video-instructies. 
BSB MARSVENGALI

De breinbrekers van Huzzle Cast puzzels hebben allemaal 
dezelfde uitdaging: kan jij de puzzel uit elkaar halen?  
En, krijg je de puzzel ook weer terug in elkaar? 
Keuze uit 6 verschillende moeilijkheidsgraden.  12,95

Set van 10 metalen breinbreker. Kan jij ze uit elkaar halen en weer 
in elkaar steken? In elke doos zit een mooie mix van gemakkelijke 
en moeilijkere puzzels. Keuze uit 4 verschillende sets. 

Reuzeleuke stapelblokken 
met cijfers, hoeveelheden 
en vormen. Als je kind de 

blokken op de juiste manier 
stapelt, komt er op de vijfde 

zijde een mooie verticale 
tekening tevoorschijn.

15,95

5+
4+

6+

SVENGALI MAGIC CARDS

9,95

9,95

Glitter sneeuwbol
Met zo’n sprankelende 
bol breng je een vleugje 
glitter & glamour in de 
kinderkamer!  
Even schudden ... 
schitteren maar! TTL GB

15,95
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Met Eugy bouw je 
je eigen kleurrijke 

3D dieren.

Zet ze in elkaar door de 
verschillende stukken in de 
juiste volgorde achter  
elkaar te plaatsen. 
EUG 53139

9,99

De leukste 
partyspellen  
om feesten nog 
leuker te maken!

Keuze uit zes 
geweldige spellen. 
Het perfecte party- 
en dinnergame en 
het ideale cadeau 
voor elke gelegenheid!
BSB

19,95

Een spel waarbij een mysterie moet 
worden opgelost door samen te werken. 
Iedereen wint of verliest dus samen. 
Alle spelers delen hetzelfde doel: het 
ontdekken van de waarheid achter de 
dood van de geest die rondwaart in het 
landgoed, om hem op die manier de 
eeuwige rust te gunnen! BSB MYSTERIUM

39,95

Laat met dit kwartet zien hoeveel jij weet van steden wereldwijd. 
Elke stad heeft zijn eigen lettercode en is voorzien van 
interessante gegevens. Het bijgevoegde boekje geeft extra 
uitleg en informatie over de steden. Te spelen als eenvoudig 
kwartet en ook te spelen 
met extra verdieping  
aan de hand van  
180 kwisvragen over  
de steden. 
DCD STEDEN

16,99

STEDEN-KWIS-KWARTET
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De kaarsen van Pyropet zien er op het eerste oog niet 
anders uit dan andere kaarsen, maar schijn bedriegt!  
Dit stoere kaarsje heeft namelijk een bijzondere verrassing 
aan de binnenzijde. Brand het kaarsje en dit schattige 
beestje laat haar ware aard aan je zien.

29,95
VANAF

Koken wordt veel 
makkelijker met deze 
handige standaard! 
Tegenwoordig leest u 
recepten vanaf uw mobiele 
telefoon of tablet en deze 
standaard zorgt ervoor dat 
uw apparaat stevig blijft 
staan op uw aanrecht. 

ABD COOKLET

12,95

We willen nog zoveel, maar 
het echt doen, ho maar. 

En daar gaat deze 
bucketlist poster van DOIY 
verandering in brengen! 
Wedden dat je niet rust 
voordat alle 50 vakjes 
geopend zijn. 

Bevat 50 cocktails die je 
geproefd móét hebben. 

DOI POSTERDRANK

15,95

Multifunctionele pen met 6 functies: 
balpen, stylus, sleutelring, cm en inch liniaal, 
platte. en kruiskop schoevendraaier.  
Verkrijgbaar in meerdere kleuren. 
In geschenkdoosje. 

TRK CONSTRUCT

22,90

Eveneens verkrijgbaar 
Troika Construct Liliput. 
9,90

Het kleurenpalet 
van het testbeeld is 
wereldwijd bekend 
en dit beeld werd 
een tv-icoon in 
iedere huiskamer. 
De bolvormige 
glasplaat geeft 
deze klok een 
unieke uitstraling. 
Met geruisloos 
uurwerk. Afm. 35 cm. 

29,95
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Skandi Edition
Autumn Special

S
P E C I A L

E D I T I O
N

satch.com

Skandi Edition
Autumn Special

S
P E C I A L

E D I T I O
N

satch.com

Skandi Edition
Autumn Special

S
P E C I A L

E D I T I O
N

satch.com

Robuust, Nordic Rose, afgewerkt met leder; logo in relïef robuust, Nordic 
Rose, afgewerkt met leder; logo in relïef. 
Rugzak Pack 149,99
Pennenzak 24,99

Skandi Edition
Autumn Special

S
P E C I A L

E D I T I O
N

satch.com

Skandi Edition
Autumn Special

S
P E C I A L

E D I T I O
N

satch.com

Kalligrafieset Faber-Castell Grip 2011 met 3 penpunten: 
1.1mm, 1.4mm en 1.8mm. Inclusief 3 doosjes inktpatronen 
in zwart, turkoois en blauw. FBC CALLISET 35,00

Heb jij met je slaperige hoofd ook altijd moeite om 
het uit-knopje van de wekker te vinden? De compacte 
Lexon Flip geeft daar een leuke draai aan. Draai hem 
simpelweg om en het alarm is uitgeschakeld. Dat is nog 
eens verdraaid leuk wakker worden! LEX FLIP

39,95

Verdra
aid le

uke w
ekker 

!

Verdra
aid le

uke w
ekker 

!

Deze reflectoren zijn zeer praktisch 
dankzij hun magnetische systeem. 
Plaats ze op je kleding, tas of fiets 
om de zichtbaarheid en veiligheid 
te vergroten! BOO CLIPON

7,00

Eclipse is een draagbare, 
USB-oplaadbare, krachtige 
clip die je zichtbaarheid 
en veiligheid in het verkeer 
geeft. Je klikt het met gemak 
aan elke tas of kledingstuk. 
Elk licht is uitgerust met witte 
en rode LED’s, zodat u kunt 
schakelen tussen wit licht 
voor de voorzijde en rood 
licht voor de rug. 
BOO ECLIPSE

29,00

Met de MINO Mini Bluetooth 
speaker heb jij altijd jouw 
favoriete nummers bij de 
hand. Daarnaast heeft de 
MINO een handige hands-
free microfoon om inkomende 
telefoongesprekken mee op 
te nemen. Met de trigger 
remote knop kun je zelfs selfies 
nemen vanaf de speaker. 

LEX MINO 31,99

MINO
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EEN UNIEKE WATERFLES MET EEN 
STIJLVOL DESIGN! 

De Chilly’s Bottle houdt je drankje 
24 uur koud of 12 uur warm! 
CHI BOLLTE500PL

30,00BOTTLE

Multipen met 6-hoekig 
solide messing lichaam 
in matte afwerking 
met stylus, een meetlat 
met 3 verschillende 
functies, waterpas, 
een platte en kruis 
schroevendraaier. 

MVD TOOLBRASS

33,00

TOOLPEN BRASS

Dit is geen 
gewone paper-
clip, maar het is 
een clippen! De 
clippen houdt je 
potlood dicht bij je 
notebook, waardoor 
je nooit hoeft te 
zoeken wanneer er 
een nieuw idee in je 
opkomt.
ABD CLIPPEN 6,50

Deze 
balpen 

heeft de 
vorm van een 
vis, compleet  

met vinnen.  
De pen heeft een luxe 

uitstraling en is leverbaar 
in zilver en koper.

DOI BPVIS    14,95

De Keyring Pen is een handige 
en modieuze sleutelhanger 
met een kleine balpen. 

Verkrijgbaar in goud en zilver

DOI SLEUT 12,25
SURPRISE  BOX
De box bevat 2 BIC Cristal Shine 
balpennen, BIC 4 Colours Shine 
goud en zilver, 5 BIC Markering 
permanent marker in metallic 
kleuren, 5 BIC Gelocity Quick 
dry gel pennen, 
1 Sticky Note en  
een Notebook A5. 

BIC BOXSURPRISE

29,50
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The Einstein Collection
Puzzle cubes: plaats de blokken zo dat 

elk symbool aan elke kant verschijnt. 

BRG EINCUBES 8,99

Mr. Watson is een eigentijdse lamp 
in de vorm van een poppetje dat 
maar wat graag uw spullen verlicht. 

Mr. Watson is gemaakt van hout 
en heeft een hoofd in de vorm 
van een koplamp. 

Hij kan vele zitposities aannemen 
waardoor er altijd wel een plekje 
voor hem vrij is in huis. 
MRW WATTSON 129,00

M R . WAT T S O N

Pablo blijft het beste dat Caran d’Ache te 
beiden heeft. Deze kleurpotloden zijn van 
superiere kwaliteit, bijzondere lichtechtheid 
en hebben een groot dekkend vermogen. 
Houten koffer met 120 kleuren.
CAR 666920 + GRATIS SLIJPER  410,00

De fijne pigmenten die gebruikt worden 
zijn gekozen op basis van zuiverheid, 
intensiteit en UV- bestendigheid.  
Dit zorgt ervoor dat de kleuren goed 
dekken maar ook zeer mooi onderling 
mengen. Assortiment van 80 potloden  
in houten koffer.
CAR 6901476 + GRATIS SLIJPER 360,00

De Supracolor Soft potloden van Caran  
d’Ache zijn superieure, aquarel kleur-
potloden, geschikt voor vele toepassingen 
door kunstenaars, illustrators, graphici,...

Luxe houten koffer met 30 gewone kleuren 
+ 30 gelimiteerde kleuren
CAR 3888860  + GRATIS SLIJPER 179,00
Luxe houten koffer met alle beschikbare 
120 kleuren. CAR 3888920 + GRATIS SLIJPER   410,00

+ GRATIS
elecTRISche 

SlIjpeR

+ GRATIS
elecTRISche 

SlIjpeR

+ GRATIS
elecTRISche 
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Quoters is een logboek voor al de 
grappige, zotte, onnozele, bizarre … 

uitspraken van je koters te verzamelen! 
Een boek vol geestige gezegdes dat je 

later met plezier én flink  
wat nostalgie  

zal openslaan. 

PTT QUOTERS

19,50



I N T E N S E

E M B L E M  I N T E N S E 
Eau de Parfum 60ml  
MBL PFEMI60       57,00

Het design van deze riemen is simpel op 
een zeer trendy manier.  De gevlochten 

nylon riemen zijn stevig en elastisch 
voor meer comfort.  Je bent niet 

alleen stijlvol, maar ook goed 
voor de natuur want voor 
elke riem die er verkocht 

wordt, plant FAGUO  
een boom. 

FAG BELT

35,00

Met de Secrid 
Cardprotector als 

basis, is de Miniwallet 
een compacte én 

veilige portemonnee. 
Naast de kaarten 

in de Cardprotector 
biedt de wallet ruimte 

voor enkele kaarten, 
papiergeld, bonnetjes 

en visitekaartjes.

SEC CPLEDER1

vanaf 49,95

Deze stijlvolle business/
laptoptas gemaakt 

uit volnerf gelooid en 
gewaxt rundleer, heeft  

1 ruim vak met 
gepolsterd afsluitbaar 

gedeelte voor een 
17,3”  laptop  en 

diverse pockets voor 
o.a. mobiele telefoon, 

usb stick, visitekaartjes, 
pennen, muis en 

bekabeling. 
Afmeting: 

B 40 x H 30 x D 9
PLE 852229,00

Balpen     
69,00

Roller     
89,00

Vulpen     
89,00

Lx
-a

ll-
b

la
c

k Wanneer u een rugzak van SwissDigital koopt,  
krijg je de kwaliteit van de Zwitserse engineering, 
leading-edge technologie, en een uitstekende 
waarde ineen. U kunt uw apparaten opladen en 
in contact blijven, zonder in te boeten op stijl of 
opslagruimte. Zijvak met snel toegang en RFID-
bescherming.  Afmeting: 50x33x15cm. 
SWI RZAMPERE

39,90

8

VOOR HEM VOOR HEM VOOR HEM



De kaarsen van Alusi 
hebben een heel bijzonder 

brandverloop. 

Er zitten meerdere lonten in 
één kaars, waardoor hij zich 

als het ware vertakt. 

Keuze uit verschilende 
geuren, kleuren 

en modellen.

vanaf 9,95

Balpen     
69,00

Roller     
89,00

Vulpen     
89,00

Aquamarine

Blauwe velours rugzak 
van Supertrash; lekker 
zacht! De rugzak is 
voorzien van gouden 
logo en goud/zilver 
ritsen. De tas heeft  
1 groot hoofdvak  
met rits en een 
voorvak met rits.

STG RZ

55,00Lady Emblem Eau de parfum 50ml

65,00

Cross body tas Tiki Mini 
26x27x10cm.
NAT1920586

299,00Handtas Billy 
44 x 30 x14cm.
NAT1920016

459,00

Shopper.

JAC MLSHOP

Multicolour toilettasje in soepel, licht 
generfd rundsleder. 

Small 16x9cm MAV MUL750          27,50
Medium 20X11cm MAV MUL751   39,95
Large 24x14cm MAV MUL752        49,95

39,99

9
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Een waardevolle toevoeging aan elk soort interieur. 
Verkrijgbaar in vele effen kleuren, verbluffende dessins 
en vormen. Een ideaal cadeau! 
bv. magnetisch en beschrijfbaar. Formaat 48 x 48cm 

vanaf 69,00

Maak indruk met een glas-magneetbord!

Bureauaccessoires Smartstyle: een stijlvolle  
kunststof-acryl-combinatie in metallic-hout-optiek.

Pennenbak SIG SA401  30,95
Bureauorganiser SIG SA400  30,95
Monitorstandaard SIG SA404  61,90
Muismat kunstleder SIG SA403  20,65
Onderlegger kunstleder met draaibare designklep 
SIG SA402  81,50

De accessoirecollectie 
“Eyestyle”van Sigel 
omvat buitengewone 
bureau  beno digdheden 
die uw werkdag  
mooier maken. 

Pennenkoker, memohouder, perforator 
of nietmachine. SIG SA..  17,89 /stuk

Onderlegger  SIG SA106  55,99

10

181,25 € - 25% = 145 €

Tablethouder van topkwaliteit. 

Dankzij het elegante design en 
de excellente stabiliteit is deze 

tablethouder ook ideaal voor het 
geven van presentaties.  

360° draaibaar, van staand 
naar liggend formaat. 

Geschikt voor tablets van 7 tot 13 inch 
HJG 8930



De Read Loop leesbril: onstaan door een perfecte 
samenwerking tussen designer en opticien.  

Erg mooie unisex leesbrillen in diverse kleuren  
en modellen. Sterkte tot +3,5.

30,00

Lens met vergrootglas en  
verlichting voor al uw presicie-

werk. 1,75 x vergroting.

Tafelmodel met flexibele arm.  
MAG LC8082  48,95

Daglicht loeplamp met 
verstelbare arm.  
MAG LC8076  88,95

Met OrbitKey zie je je sleutels 
niet meer als die 
onhandige, rinkelende 
bos die altijd in de 
weg hangt, maar 
ga je praktisch met 
ze om. Je moet ze 
nu eenmaal altijd 
bij je hebben en 
met OrbitKey is dat 
helemaal zo  
vervelend nog niet!  
Een ware musthave!

vanaf

24,95

Deze wereldbol beschikt over 
een duale kaart, je kunt twee 
verschillende wereldkaarten 
bekijken op één globe. Als de 
verlichting uitstaat, is een politieke 
kaart te zien. Zodra je hem 
aanzet, zie je een natuurkundige 
wereldkaart. De bol heeft een 
diameter van 30 cm.  
AAA WB30DUPLEX 73,00

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

34,95

De laptoptassen van Bombata zijn uitgevoerd in mooie 
materialen en vrolijke kleuren, voorzien van 
twee siliconen handgrepen en ritssluiting. 

Verkrijgbaar voor 
11” 13” 15,6” en 
17” laptop.  

vanaf

42,50

11



30,00
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Balpen     11,95

Vulpen     19,95

SET BP+VP  35,00

GRIP EDITION

GO
LD

GO
LD

BLACK
BLACK

Caran d’Ache 
presenteert in 
samenwerking 
met Nespresso 
een limited 
edition 849 
balpen gemaakt 
van de bekende 
aluminium 
gerecycleerde 
capsules. 

38,00

849 Nespresso Limited Edition849 Nespresso Limited Edition

Impressa

Vulpen     60,50

Balpen     44,00

Balpen     26,50
Vulpen     48,00

Light Blue Grey & Light Purple

PENSHOP   PENSHOP

BalpenBalpen CLICK CLICK
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De Platinum vulpen heeft 
een innovatieve dop  
die uitdrogen van  
de pen voorkomt,  
zelfs als je de pen  
lange tijd niet  
gebruikt,  
schrijft ze  
met de  
originele inkt! 

75,00

Kaweco bestaat reeds sinds 1883 
en is hiermee één van de oudste 
merken op de markt. De unieke 
kenmerkende achthoekige vorm 
ligt goed in de hand en zorgt 
voor maximaal schrijfcomfort. 

Vulpen     71,5071,50

Balpen      57,0057,00

STEEL CT
Balpen     103,00 
Vulpen     136,00

MATT BLACK CT
Balpen     112,00 
Vulpen     148,00

PENSHOP   PENSHOP

De Ecridor collectie is één van de grote klassiekers 
van Caran d’Ache en staat synoniem voor de 
elegantie, robuustheid en betrouwbaarheid.  

De nieuwe “Racing” uitvoering 
is geïnspireerd op de motieven 

uit de motorsport. 

135,00

ECRIDOR RACING BALPEN

Balpen     32,50 Roller     42,50 Vulpen     55,00
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Maki-e is een vorm van lakkunst die in Japan 
wordt beoefend. Bij maki-e wordt een gelakte pen 
herhaaldelijk bestrooid met goud of zilverpoeder, 
met behulp van een borstel. Daarna wordt de 
pen gepolijst tot de juiste kleur en glans van de 
tekening bereikt wordt. Het resultaat is een prachtig 
gedetailleerde tekening op een Platinum pen. 
Schrijf en kijk plezier verzekerd!                 420,00

14

Het fijn geribbelde lichaam 
van de Tamitio serie is afgewerkt 

met verschillende lagen matte poeder-coating, 
deze contrasteren mooi met de verschroomde accenten. 

Verkrijgbaar in Black of Night Blue.

vanaf ww165,00

Tamito

Balpen     
395,00

Vulpen     
595,00

Medici

De LAMY imporium 
lijn overtuigt met een 
boeiende combinatie 
van een functioneel 
design en een krachtige 
structuur. De Imporium 
maakt gebruik van 
uitmuntende materialen 
zoals goud, platina  
en titanium.  
Deze combinatie zorgt 
voor een karakteristieke 
vorm en leidt tot een 
luxueus schrijfgevoel.

Balpen  300,00
Roller  315,00
Vulpen  385,00

PENSHOP   PENSHOP
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Speciale Editie ter ere van het 100 jarig bestaan van 
Bauhaus. Zuigervulpen met 14-kt gouden penpunt, lichaam 
gemaakt uit glasvezelversterkt blauw polycarbonaat gouden 
penpunt, lichaam gemaakt uit glasvezelversterkt 
blauw polycarbonaat.  385,00

LIMITED EDITION 
BAUHAUS 100

The Writers Edition haalt zijn belangrijkste inspiratie 
uit het boek ‘The Jungle Book’ van Kipling. De kleur is 

geïnspireerd op de omslag van de eerste Amerikaanse 
editie van het boek, waarbij de clip is geïnspireerd op 

de wolf. De dop is gegraveerd met de handgeschreven 
initialen van Kipling R.K. Het begin en het einde van het 
gedicht “If” is gegraveerd op de bovenkant van de dop.

750,00

HOMAGE AAN RUDYARD KIPLING
Balpen  315,00
Roller  365,00
Vulpen  440,00

STARWALKER
Precious Resin

 Exception
                    Night & Day

ROLLER ACTIE!
435 € - 25% = 326 €

PENSHOP   PENSHOP



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.

Dinsdag 24 december van 9 - 17 u.

Gesloten op 25 en 31 december!
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Sakura demodag 7 december !

ELKE ZATERDAG VAN DECEMBER OPEN VAN 10  TOT 18 U

96,7596,75

129,00129,00

-25%-25%

74,2574,25

99,0099,00

-25%-25%

BT Racing

RZ Eagle

RZ Avation

39,9539,95
55,0055,00

Bureaulamp Hansa Scala LEDKerstkaarten

minitrendcollection

180,00180,00

225,00225,00

-25%-25%

Set balpen + vulpen


