
DE GROOTSTE SPECIAALZAAK IN PAPIER- 
EN SCHRIJFWAREN VAN UW STREEK! 

2 0 1 4  K E R S T F O L D E R

Open van maandag tot vrijdag 

van 9 tot 18 u.

SPECIALE OPENINGSUREN “EINDEJAAR”

zaterdag 6, 13, 20 en 27 december 

van 10 tot 18u

woensdag 24 en 31 december 

open van 9 tot 17u



EXTRA OPEN OP ZATERDAG

Doe de circusdieren in de wagen 
door ze via de juiste opening te 
duwen. Trek aan het touwtje en 
daar ga je! Open de magnetische 
sluiting aan de achterkant, laat 
de dieren uit de wagen en laat 
de show beginnen! 
Afmetingen 22x14x14,5cm.
DAM CIRCUSWAGEN

  €28,49

cosy up plaid
Heerlijke plaid met een kap 
die ook als kussen gebruikt 
kan worden. Keuze uit 3 
knuffeldieren: kat, uil en 
lieveheersbeestje.
ARO FLP

Puzzel 9st
EEB PUZZEL9

€ 8,15

Puzzel 20st
EEB PUZZEL20

€ 8,15

Puzzel 42st
EEB PUZZEL42

€ 9,99

Kikker gaat verstoppertje spelen. 
Kijk goed naar de plaatjes waar 
je moet zoeken. Misschien kun je 
Kikker wel horen als hij geluidjes 
maakt? BSB KIKVERSTOP

€ 14,95

Vrolijke domino met Kikker 
en zijn vriendjes.

BSB KIKDOMINO

€ 8,95

Mooi uitgevoerd 
nachtlampje van Kikker, 
schakelt automatisch 
uit na 12 minuten.
BSB KIKLAMP

€ 11,95 

OWL DOLL
Volg de eenvoudige stappen en brei 
de eenvoudige stappen en brei je 
eigen mollige uil pop.
DAM OWLDOLL

€ 15,95

PUMP ROCKET
Lanceer micro raketten die tot wel 
6 meter vliegen! Dit pakket bevat 
een racer die raast over de vloer 
en zweefvliegtuigen die scheuren 
door de luht door een simpele 
druk op de knop. 3...2...1... start!
DAM PUMPROCKET

€ 15,95
€46,90 

Nederlandstalige kinderglobe met 
duidelijk kaartbeeld en 200 illustraties 
van dieren, inwoners en monumenten. 
Met de verlichitng aan wordt het een 
prachtige lamp op de kinderkamer. 
Diameter 26cm.
AAA WB26KINDER

€33,95  



6, 13, 20 EN 27 DECEMBER VAN 10 TOT 18U

Deze vintage raadsels, in retro-design, 
zijn klassieke kaartspellen die jong en oud 
zullen bekoren.
AAA VINTAGEPUZ

Kun jij met alle 9 
afbeeldingen een verhaal 

maken? Rory’s story 
cubes is een visuele 

verhalengenerator die 
de fantasie van jong en 

oud prikkelt.
BSB RSCUBES

€7,50  

  €7,50

Ontdek de duistere en gitzwarte 
raadsels van Black stories! Stel 
vragen die alleen met ‘ja’ of ‘nee’ 
beantwoordt kunnen worden, en 
vind samen de oplossing van het 
raadsel!
BSB BS

€8,95

IQ  is een logisch 
denkspel voor zowel 

jong en oud. Het stelt 
je ruimtelijk inzicht op 

een leuke manier op de 
proef. Keuze uit IQ Fit, 

Twist, Steps en Link.
BSB IQ

SCIENCE X
Met de spannende experimenten uit de serie 
ScienceX® gaat voor de jonge onderzoeker 
een wereld open. Fascinerende fenomenen 
van deze tijd worden onder de loep genomen 
en met behulp van de kennis uit de 
natuurwetenschap op een aantrekkelijke manier 
duidelijk gemaakt?
RAV SX

Deco color DEL 738087 5,95
Feel good kleurboek DEL 740882 6,95
Creatief kleuren voor volwassenen DEL 738872 10,95

DELTAS.pdf   1   8/02/12   09:35

Houten kist met 
30 kleurpotloden Swisscolor.

CAR 1285430

€7,99  
vanaf

  €9,99

  €9,99

€49,95



EXTRA OPEN OP ZATERDAG

KUNSTSNEEUW
Spray decoratieve sneeuw, 150 ml
VER SNEEUW

STEMPELSET KERST
Leuke stempelset bestaande uit 
6 stempels met kerstmotief.
VER XMSTEMPEL

€ 3,99

NAAMETIKETTEN KERST
Set van 60 labels in 6 dessins.

AAA XMETI

  €2,25 

LEUKE 
GESCHENKTASJES
Geschenktasjes in vilt met 
kerstmotief

10x10cm BRU KADOTASMINI    1,98
15x15cm BRU KADOTASK        2,95
20x20cm BRU KADOTASG       3,95

De mooiste kerstliedjes: met de mooiste sfeervolle kerstliedjes op cd 
DEL 711301 9,95
Kerstballen vouwen: tover de kleurrijke blaadjes om in de mooiste 
kerstversieringen! DEL 735406 7,95
Zingen en kleuren voor kerstmis DEL 735420 4,99

  €2,49 

SFEERLICHT
Windlichtzakje XMAS + 
led theelicht. 
Inclusief batterij. 
Keuze uit 3 soorten.
VER XMLICHT

RAAMTAPE
Rode raamtape van 

20mm breed x 10M. 
Set 2 stuks.
VER RAAMTAPE

CREAKIT
Glitter en lijm om je kerstkaarten 
te versieren.
VER GLITTER

DELTAS.pdf   1   8/02/12   09:35

  €1,65 

  €3,95 

€1,99 



6, 13, 20 EN 27 DECEMBER VAN 10 TOT 18U

KEYPETE
Magnetische sleutelhouder 
voor hem (keypete) en haar 
(keypetite).
ABD KEYPETE

Met de Cable Box heb je nooit meer last 
van losse kabels op en onder het bureau, 
naast de computer of achter de televisie. 
Afmetingen 23,7x11,7x13,1cm
BOB BOXMINI 

  €19,95 

€13,25 

MORRIS MEMO
Gewoon opschrijven wat u nodig hebt of moet 
doen en in zijn bek stoppen, zodat u er niet 
aan voorbij kunt. Inclusief 140 memoblaadjes. 
13,5x3x15cm.
ABD MEMO

€12,75

WASTY PAPIERMAND
Een vrolijke prullenbak voor alles 
dat weggegooid moet worden. 
Materiaal: kartonnen buitenkant, 
plastic rand. Grootte: 
36x21x35cm
ABD PM

  €16,95 

FRIDGE MONKEY
De Fridge Monkey is een flexibel rubberen 
matje dat speciaal is ontworpen om allerlei 
(wijn)flessen en blijkjes in de (koel)kast zo 
efficient mogelijk op te bergen, zonder dat 
ze kunnen gaan rollen.
BOB FRIDGE

  €4,99 

KEYCLIP
Het vinden van sleutels in een tas kan altijd 
enige tijd duren als je moet zoeken tussen 
alle andere spullen.
BOB KEYCLIP

€2,95

       CARDSLIDE
De Cardslide is het nieuwste product in de Secrid 
collectie en voegt net dat extra beetje ruimte toe aan de 
Cardprotector. Ruimte voor bijvoorbeeld cash, visitekaartje, 
parkeerkaarten, een sleutel of een mooie foto in de 
transparante versie.
SEC CPSLIDE

  €35,00 



EXTRA OPEN OP ZATERDAG

Balpen    41,00
Roller        52,00
Vulpen      68,00

URBAN PREM
IU

M

Vulpotlood      125,00
Balpen    125,00
Roller        198,00
Vulpen      220,00

ecridor golf

Balpen met touchpen   39,00

EXPERT

Balpen    93,00
Vulpen      124,00

Beverly

  €35,00

+ gratis vulpotlood 
adaptor t.w.v. 11,00 €
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Balpen    33,00
Roller        42,00
Vulpen      55,00

IM

SAGARIS

Balpen    39,00
Vulpen      60,00

Acme is uniek, 
Acme is design, Acme is veelzijdig.

De ontwerpers waarmee ACME samenwerkt, zijn stuk voor 
stuk grote namen in de wereld van architectuur, design en 
grafische vorming.

+ GRATIS vulpenvoorstuk

Er zijn maar weinig schrijfinstrumenten die gedurende 
tientallen jaren succesvol zijn zonder al te grote 
veranderingen. Eén van die collecties pennen is Kaweco’s 
Sport: het ontwerp uit 1935 wordt nagenoeg volledig 
gevolgd.

Balpen KAW ALSPORTBP  49,80
Vulpen KAW ALSPORTVP  61,80

Wild Rubin

Balpen    45,00
Roller        55,00
Vulpen      100,00

Tijdelijk in luxe 
giftbox met gratis 

notebook!

  €79,00



EXTRA OPEN OP ZATERDAG

Houten lezenaar, verstelbaar in 3 posities.
BRU LESSENAARH

De Storage Box is een 
zeer fraaie waaiermap met 
verschillende vakken (13) 
waar u allerlei papieren, 
notities en zelfs boeken in kwijt 
kunt. Uiteraard gemaakt van 
hoge kwaliteit, zoals u van 
paperblanks gewend bent. 
PPB VO€42,30

  €14,99 

De Supracolor Soft potloden van Caran d’Ache 
zijn superieure, aquarel kleurpotloden, geschikt 
voor vele toepassingen door kunstenaars, 
illustrators, graphici,...
Deze luxe houten koffer bevat alle beschikbare 
120 kleuren. Deluxe editie !

€345,00

ATMOSPHERE
Een klassiek vormgegeven 
wereldbol met de nostalgische 
uitstraling van weleer. 

Antiek politiek kaartbeeld, 
walnoothouten voet, 
doorsnede 30cm en 
verlichting.

AAA WB30CLASSIC

€7 3,00

Loep met houten heft 25cm
JRP AC099

Schrijfset met penhouder, 
3 penpunten, vloeirol en 
inktfles. 
JRP ST415 25,50

Schrijfset Elegance met 
pen, inkt, glazen inktpot. 

JRP ST426 28,50

  €37,99 
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PERSONALISEER UW NOTEBOOK!!
Geschenkset met alle noodzakelijke elementen om een unieke 
notebook te creëren: papier, siertape, sjablonen en stickers.

MIQ NBDIY

Gastenboek/fotoalbum met 80 blanco bladen, 
formaat 220x180cm.

Muntenalbum uitbreidbaar met pochetten 
24,5x25cm.
Kleuren: zwart, bordo en zilver.
EXA 96101E

Uitschuifbare loep met LED lampje
WED LOEP

Aantrekkelijk microfibre poetsdoekje 
voor brillen, smartphones, ipad, 
beeldschermen,...

  €35,49 

€19,95

  €10,95 

  €22,50 

Postzegelalbum A4 formaat 
met 16 bladzijden en dubbel 
pergamijn schutblad voor een 
optimale bescherming van uw 
postzegels.
QUA POSTZEGEL

€9,95

€3,95



EXTRA OPEN OP ZATERDAG

Collectie kleine lederwaren van topkwaiteit in 12 trendy kleuren.

Lederen map voor het opbergen 
van uw autopapieren LRG AUTO  21,99
Lederen visitekaartetui LRG VK  23,85
Lederen creditcardetui voor 48 kaarten LRG CC48 26,99

Portefeuille Heren oblong of recht  85,00
Dames portemonnee klein  96,50
Dames portemonnee groot 115,00

Lamy Premium Edition: rood en zwart, volnerf nappa 
leder met een modern tijdloos reliëf.

De Secrid Cardprotector is een echt Nederlands product 
en beschermt kaarten tegen uitlezen en doorbuigen. 
De portemonnees en portefeuilles van tegenwoordig 
voldoen niet meer. Het is tijd voor deze superslanke 

kaartenhouders van Secrid! 
SEC CPLEDER1

SLEUTELHANGER
Lederen sleutelhanger, verkrijgbaar in 6 trendy kleuren.

INS 1640

Afsluitbaar velours-kunstleder dagboek met 
metalen slot + sleutel, met 288 pagina’s stevig 
blanco schrijfpapier. Formaat: 14,5x21cm
INS 5219

Ronde pennenzak (22cm) in gewaxt 
leer, met een zeer trendy en 
sportieve uitstraling.
MAV LED420334BR

€52,50 

  €15,95

€19,50 

€24,95  
vanaf
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Collectie kleine lederwaren van topkwaiteit in 12 trendy kleuren.

DOUBLE BELT
Diverse lederwaren waaronder: sleutelhanger, pennenetui’s, organizers, 
schrijfmap, portemonnee en laptoptas, gemaakt uit soepel rundleder, in 
grijs en cognac, met contrasterende stiksels en bijzondere sluiting.

IPAD CASES
Etui voor iPad2 en iPad3 met uitneembare effen notablok en 
penhouder. Uitvoeringen: smooth met elastieksluiting, nappa 
en natural met flap.

Schrijfmap A4 met rits, notablok, uitneembaar ringsysteem, rekenmachine. 
Etui met rits en organizervak.SAM PU340104  55,00
Idem + handvat SAM PU340105  78,00

Laptoptas 15,6” in volnerf leer, met 2 vakken 
en ritsvoorvak en afneembare schouderriem. 
Verkrijgbaar in zwart, bruin en cognac. PLE 602

WEG MET DIE SAAIE LAPTOPTAS KLEUREN!

De laptoptassen van Bombata zijn uitgevoerd in mooie materialen en vrolijke kleuren, voorzien van twee siliconen handgrepen en ritssluiting. 
Bestaat voor 11”, 13”, 15” en 17” BMB 362 vanaf 39,00

  €75,00

  €230,00



EXTRA OPEN OP ZATERDAG

Etui 88,00
Balpen 275,00
Vulpen 480,00

LEMAN

De LAMY dialog3 is een revolutionaire vulpen zonder dop. 
Door middel van een draaimechanisme komt de penpunt te 
voorschijn. De clip verdwijnt hierbij in de pen!

  €275,00 

Zwart of titanium
Balpen 235,00
Vulpen 385,00

PREMIUM

Balpen vanaf 102,00
Vulpen vanaf 145,00
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Medium vulpen 

416,00

In één handomdraai van 
papier naar beeldscherm 
met de RNX316 multipen. 

Het is zowel een elegant 
schrijfwerktuig als een 
hightech instrument, 
waarmee op aanraak 
gevoelige beeldschermen 
kan worden gesurft.

  €275,00 

Ter ere van het 90-jarig jubileum 
heeft Montblanc de Meisterstück 
90 Years serie uitgevoerd in 
zwart met rose gouden details, 
geleverd in een geschenkdoos 
die doet denken aan de originele 
verpakking van 1924.

Balpen 335,00
Vulpen 465,00
Manchette knopen      

295,00

Guilloche

Balpen vanaf 185,00
Vulpotlood vanaf 185,00
Roller vanaf 210,00
Vulpen vanaf 285,00 *
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+ gratis 
lederen 
etui!*

RNX316



EXTRA OPEN OP ZATERDAG

El Casco produceert al meer 
dan 80 jaar handgemaakte 
exclusieve bureau-accessoires 
met klassieke vormgeving 
en degelijkheid. Elk artikel 
wordt afgewerkt met een 
verchroomde of 23kt 
vergulde laag.

  €52,75

Stijlvolle lamp  in leuk gebogen design! 
Energiezuinige led-lamp (A++) in aluminium 

met dimmer, armhoogte 30cm. 
Bestaat in zwart, paars en zilver.

HSA SCALA

Scala

Mareno: collectie gemaakt uit 
duurzaam, slijtvast kunstleer.

Bicpot INS 5801  16,95
Memohouder INS 5802  32,50
Briefstaander INS 5803  33,95
Onderlegger INS 2821  48,25
Papiermand INS 5815  99,25

Met de bureau-accessoires 
van Rudi Rabitti wordt uw 

werkomgeving opgefleurd met 
Italiaanse stijl!

Bicpot RRB BICPOT  45,00
Pennenbak ovaal RRB PENNENBAK  47,00
Onderlegger RRB ONDERLEG  81,00
Deskset RRB DESKSET 116,00
Briefstaander RRB BRIEFST  155,00
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Lens met vergrooglas (1,75x) en verlichting voor al 
uw presiciewerk.

Tafelmodel MAGLC 8091

LC8091  49,50
 

Flexibele arm en tafelklem MAG LC8066

LC8066  67,00

Schrijfmap A4 in kunstleder met rits, 
schrijfblok, rekenmachine en adresboek.

ALA 30060

€24,95 

Deze praktische 
papiervernietiger voor thuis is 

veilig genoeg om vertrouwelijke 
documenten in kleine snippers 

te vernietigen. Vernietigt 5 
vellen per keer en heeft een 

opvangbak van 14 liter.
REX ALPHA

  €30,75

Stijlvol plan- of informatiebord op 
kantoor of thuis, met een oppervlak 

van hoogglanzend gehard glas voor het 
magnetisch bevestigen van notities, 

visitekaartjes en nog veel meer, en om 
steed weer opnieuw te beschrijven. 

Verkrijgbaar in 13 formaten 
en 9 kleuren.

SIG GL

Compacte opbergdoos voor 
visitekaartjes met alfabetische indeling 

voor circa 300 visitekaartjes en 
schuifdeksel. Formaat: 136x240x67cm

HEL 62180

€24,00  
vanaf

€39,95 
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SFEERLICHTJES VOOR KERST!

HOUTEN WOONACCESSOIRES 
IN OLD LOOK

Sleutelrekje/kapstok “keys” met 3 haken. 
Afmeting 30x18cm .

QUAKEYS

€ 6,95

Magazinehouder “news”. 
Afmeting 32x23,5x8cm.

QUA NEWS

€ 11,95

Combinatie sleutelkastje 
met krijtbord.
QUA KASTJE

€ 12,95

Sfeerlicht in wit 
hout met ster.

QUA SFEERLICHT

€ 2,95

Unieke waxine theelichtjes 
met afbeeldingen die drijvend 
zichtbaar blijven tijdens het 
branden. Origineel cadeau 
of leuk om een interieur 
op te fleuren. 
DLI 6 2,25

Een klein gebaar met vaak een 
grote uitwerking. Een lichtje voor 
jou is een klein kado waar één 
ieder blij van wordt en geniet als 
het ‘s avonds brand. 
AAA T-LICHT  4,95

De prachtige glazen “Living Colors” olielampen 
bevatten allen een speciale glasvezellont 
waardoor er, in combinatie met de Living Colors 
gekleurde vlam olie, een sprookjesachtige sfeer 
met gekleurde vlammen wordt gecreëerd.

Matglas olielamp, reeds gevuld LIV GOLRO  8,95
Cadeau set van 5 gekleurde olielampjes LIV GOLSET5 9,95
Handvervaardige olielamp, geschikt voor gkleurde vlam olie 
of als decoratieve vaas LIV GOL017  vanaf 7,95

Iedere kaars van de Alusi collectie heeft zijn 
eigen elegante, bewegende sculpturen. 

Het kaarsvet is 100% biologisch 
afbreekbaar. ALS      vanaf € 9,95


