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Brievenbak LEI 5254 € 4,76
Ordner rug 4 of 8 cm LEI 1108  € 11,60
Perforator LEI 5006 € 13,00
Nietmachine LEI 5562 € 19,23

€ 80,50

MODERN EN 
ELEGANT DESIGN ! 
Bureaulamp met 
energiezuinige led-
lampen. Beweegbare 
arm en lampenkap. 
Max. hoogte 450 mm. 
Led-lamp van max. 5W, 
levensduur van 20.000 
uur. Energielabel A++
HSA SALAMANCA

Stijlvol plan- of organisatiebord voor op kantoor of thuis - magne-
tisch en altijd weer opnieuw beschrijfbaar. Met extra sterke mag-
neten bevestigt u visitekaartjes, notities etc. perfect op het bord.  
 Wit klinkermotief, formaat 48x48cm, inclusief 2 magneten 
 en bevestigingsmateriaal.   
  SIG GL164

€ 80,00

App-gestuurde, thermische Label Printer, toegankelijk via Wi-Fi en 
USB voor tablets, smartphones, laptops of desktop computers. 
Automatisch snijsysteem levert veel verschillende formaten labels, 
terwijl maar één cassettebreedte wordt gebruikt.  Onverslaanbare 
printsnelheid, tot 200 labels per minuut.  LEI 7001

€ 189,00

ICON

LIGHT & COLOUR GLOBES 
Een combinatie van verfijnd 

design met de precisie van 
de nieuwe geografische 
informatie. Dankzij het 
gebruik van energie 
besparende lampen 
geven de globes 
een intens licht af,  

waardoor de globes een 
fascinerende en originele 

lamp is. Diameter 30 cm.
AAA WB30METAL

€ 109,00

HOME OFFICE DESIGN 

LEITZ STYLE combineert verfijnde kleuren 
met een uniek geborsteld metalen effect.

NIEUW!



STIJLVOL UITGERUST 

3DE GROOTSTE SPECIAALZAAK IN PAPIER-   EN SCHRIJFWAREN VAN UW STREEK! 

PLAKBANDHOUDER 
met rol Magictape 19 mm 7,5 m 

Schoen stiletto zebra
SCO C30 € 15,90
Voetbal
SCO C32 € 9,95

MEMOBLOKDISPENSER
met blok Super Sticky              
Z-notes 76x76 mm. 
Kat SCO CAT330      € 12,17

WEG MET DIE SAAIE 
LAPTOPTASSEN!
De laptoptassen van Bombata zijn 
uitgevoerd in mooie materialen 
en vrolijke kleuren, voorzien van 
twee siliconen handgrepen en 
ritssluiting.  BMB 362

vanaf

€ 39,00

Bureaustoel met verstelbare rugleuning en zithoogte, permanent 
rugcontact en kunststof voetenkruis. Vaste of in hoogte 
verstelbare armleggers zijn optioneel verkrijgbaar. 
Armleuning in optie.  SIT BXLLAAG

CORFOU TENDENCE:
kunstlederen bureauaccessoires 

in 8 trendy kleuren.

Pennenpotje LRG CORBICPOT € 9,99
Memoblokhouder LRG CORMEMO € 14,99
Brievenstaander LRG CORBRIEFST € 20,95
Onderlegger LRG CORONDERLEG € 33,50
Papiermand CORPM € 79,00

vanaf

€ 159,00
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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, 
visitekaartjes, parkeerkaarten, 
een sleutel of een mooie foto 
in de transparante versie. 
SEC CPSLIDE

€ 35,00

Schrijfmap vervaardigd 
uit lederlook materiaal 
met diverse insteekvakken, 
balpenhouder, vak 
voor visitekaartjes en 
rekenmachine. 
RIL SM98406

€ 19,95

mr city

Balpen € 18,50
Vulpen € 20,99

Aftershave balm 150ml MBL PFE150 € 25,95
Eau de toilette 40ml MBL PFE40 € 41,50
Eau de toilette 60ml MBL PFE60 € 54,90

Bezzerwizzer is een quizspel waarin je 
kennis en tactiek moet combineren. 
Het spel werd in 2006 bedacht door 
de Deen Jesper Bülow. De naam 
“Bezzerwizzer” is afgeleid van het 
Duits waar het ‘betweter’ betekent. 
BRG BEZZER

€ 59,97

Moleskine Passions is een collectie van 12 verschillende logboeken voor 
het opslaan en ophalen van herinneringen, gedachtes en notities over 
12 verschillende passies: recepten, wijn, films, reizen, tuinieren,…. MOL PAS

€ 19,90

EMBLEMPARFUM



VOOR HAAR
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Deze mooie gevlochten tas met 2 hengsels is handig als boodschappentas 
of speelgoedmand. Je kan er echt alles in kwijt.  Verkrijgbaar in verschillende 
kleurrijke varianten. Materiaal: gerecycleerd kunststof. HNB SHOPSOLO

€ 28,95

In de “Blanc et Bleu” collectie staat de keramische 
look centraal, geïnspireerd door het Delfts blauw en 
de Bunzlauer Keramik. De pennen zijn tijdloos qua 
design en looks.

Balpen € 40,00
Vulpen € 50,00

Aantrekkelijk microvezel poetsdoekje voor het streeploos 
reinigen van brillen, glazen, smartphones, beeldschermen,… 

ARB MICROFIBRE

€ 3,95

SLEUTELHANGER
Sleutelhanger met bedeltjes.  

ARI SH

Adresboek/organizer 
Junior met crocoprint. 
QUA MULTO

€ 7,95
BRILPOETSDOEKJES

€ 11,95

NIEUW
!



CREATIEF BEZIG FUN FOR KIDS
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SCHILDERSEZEL
MONACO
Eenvoudige tafelezel            
met inklapbare voet. 
Max hoogte doek 41cm. 
ALREZEL52

€ 7,95

ETIVAL AQUARELBLOK
gemaakt van 100% 
cellulose, 300g/m2, 

zuurvrij en niet verouderd. 
Geschikt papier voor 

studies en aquarelschetsen 
waar alle waterverf 

technieken .... 
EXA 96561C

€ 13,15

AQUARELPOTLODEN
met sterke pigmentatie en zeer goed oplosbaar in water.  
metalen doos 12 kleuren CON MBAQUA12            € 12,99
metalen doos 24 kleuren CON MBAQUA24            € 23,20

LEUKE CARTOONS TEKENEN    
Met dit boek kan iedereen in een handomdraai                           
de grappigste cartoons tekenen. DEL 741315           € 12,50
IK LEER TEKENEN
In dit boek leren kinderen stap voor stap hoe ze 
dieren, voertuigen en andere leuke onderwerpen 
moeten teken, met slechts enkele geometrische 
figuren als basis. DEL 718560            € 14,95

€ 99,45POSTER
Unieke geïllustreerde wandkaart, 
ongelooflijk aantrekkelijk voor 
kinderen omwille van de 
onweerstaanbare en kleurrijke 
tekeningen. Wereldkaart voor 
kinderen: dieren van de wereld 
en het zonnestelsel. 
Formaat: 137x97 cm.
STN KIDWERELD

TRACER 
De tracer projector is een prima 

hulpmiddel om eenvoudig 
tekeningen , logo’s,…tot minstens 

10x te vergroten van originelen 
van 9x9cm.

COL TRACER

€ 15,95



FUN FOR KIDS
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Ontwerp de mooiste dans outfits: Caribbean 
Dance, Ballet en Hip Hop met dit TOPModel.
Kleurboek DDL 7937            € 9,95
Wou je altijd al outfits voor kinderen ontwerpen? 
Zorg ervoor dat de kinderen er cool, 
lief of gewoon heel hip uitzien. DDL7981        € 9,95
Juwelendoos met 2 lades en 
opklapbare spiegel DDL 7872            € 12,95

Ontwerp zelf de coolste monster cars! 
Pimp your car met de extra stickers. 

DDL 6025

LEESBOEK
De verhalen van Disney nemen jong en oud 
elke keer weer mee op een onvergetelijke 
reis door een wonderlijke wereld! DEL

€ 9,95
Domino duo: 
2 spellen in 1. 
aan de ene zijde 
boerderijdieren en 
aan de andere zijde, 
voor gevorderde spelertjes, 
de ogen van de dobbelstenen. 
DAM DOMINO

€ 14,97

TRUNKI KOFFER
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

vanaf

€ 45,98

PILLOW FRIENDS    
Heerlijke knuffel die als kussen kan worden gebruikt in de auto of in bed. 
ARO PF

€ 18,95

€ 7,95



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.

In augustus, september 
en december extra open 

op zaterdag !

LEU
KE GESCHENKEN VOOR COMMUNIE- OF LENTEFEEST

Grappige SPAARPOT met kikker of uil. AAA SPAAR

€ 13,49

De grenzeloze verbeelding 
van een jonge, talentvolle en 
ambitieuze ontwerpster ligt 
aan de basis van Téo Jasmin. 
Ze brengt met dit merk een 
verbazingwekkend gamma  
accessoires van uiteenlopende 
aard op de markt. Téo Jasmin 
heeft een zeer herkenbare stijl, 
waarin ze zowel humor als poëzie 
verwerkt.
TEO

WIJ ZIJN TERUG BEREIKBAAR !!
Zoals gepland, zijn de werken op de Brusselsesteenweg voltooid 

en zijn wij terug normaal bereikbaar.
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