SCHOOLBENODIGDHEDEN
VOOR DE JONGSTE HANDJES
In deze catalogus:
Balpen
Potlood
Vulpotlood
Lat
Passer
Scharen
Rekenmachine
Kleurpotloden
Viltstiften
Verf - paintball
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De prijslijst vindt u niet op de site, maar
wordt u op eerste verzoek toegezonden,
aan de hand van een praktisch excelsheet –
mail ons op ilse@biblidesign.be
De prijslijst is opgesteld met stuksprijzen,
tenzij anders vermeld.
Voor grotere hoeveelheden voor scholen,
bedrijven… wordt een prijsofferte
gemaakt.
Particulieren kunnen een volledig
schoolpakket samenstellen en dit kan:
- Afgehaald worden
- Geleverd worden mits transportkost
U vindt alle leveringsvoorwaarden in de
prijslijst.
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SCHOOLBENODIGDHEDEN
VOOR DE JONGSTE HANDJES
MERK: BIC
Bic Balpen Kids Twist blue
Voor beginners. Ontwikkeld door experts.
Voor kinderen van 4-8 jaar, zowel links- als rechtshandigen.
Houder lengte aangepast aan de handen van kinderen.
Leidende lijn voor juiste vingerpositie.
Hervulbaar.
Blauwe Easy Glide inkt. Lange schrijflengte.
BD-919289+kleur houder (blauw of roze)

Bic vulpotlood voor kinderen
Ontwikkeld door experts. Speciaal product om kinderen (4-8 jaar)
te leren schrijven. Voor links- en rechtshandigen. Lengte van de
houder aangepast aan de handen van kinderen. Een leidende lijn
voor juiste vingers positionering. Voor potloodstiften van 1,3
mm. Sterke potloodstift.
BD-919283 – roze
BD-919460 – blauw met 6 reservemines

MERK: BOUHON
Bouhon schaar inox 12 cm
Met afgeronde punt. Voor
kleuters - blauw in plastic etui
BD-20013

MERK: WESTCOTT

Bic Potlood voor kinderen
Grafietpotlood HB voor beginners.
Ontwikkeld door experts. Speciaal om
kinderen (4-8 jaar) te leren schrijven.
Voor links- en rechtshandigen. Lengte
aangepast aan de handen van kinderen.
Een leidende lijn voor juiste
vingerpositionering. Ultrasterke stift.
blauw
BD-919262

MERK: MAPED
Maped Lat Kidy'Grip
Antislip en onbreekbaar. Ultra
leesbare graduaties. Zeer leesbaar
door grote cijfers. Uit plastic dat voor
67 % gerecycleerd is.
30 cm
BD-278510

Maped Passer Kid'Z
Mine 2 mm.
Ergonomisch.
Geleverd in blauw,
groen of roze volgens
beschikbaarheid.
BD-191610

Westcott Kinderschaar
Met cm-schaal. 13 cm.
Kleur: rood.
BD-20591

MERK: TEXAS

MERK: MAPED
Maped kartelschaar
Messen uit glasvezel. Knipt geen
stof, huid of haar. Voor papier
van 40 tot 250 g/m².
blister van 1 stuk, 5 verschillende
kartelmotieven
BD-601003

Texas rekentrainer Little Professor
Met deze legendarische rekentrainer leren kinderen
op een leuke manier hoofdrekenen. Het apparaat
voert geen berekeningen uit, maar geeft de leerling
een som gebaseerd op: optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, of delen. De ‘Little Professor’
controleert vervolgens het resultaat. Een ‘vrolijke’
professor in het venster geeft aan wanneer het
antwoord goed is. Unieke rekentrainer. Vier
basisbewerkingen: optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen. Vijf moeilijkheidsniveaus,
afzonderlijk in te stellen: 1 is“zeer eenvoudig” tot 5 is
“zeer moeilijk”. Meer dan 50.000
voorgeprogrammeerde opgaven. Een ‘ster’ voor elk
goed antwoord en een glimlach als 5 opdrachten
correct worden opgelost. Robuuste behuizing. Werkt
op zonnecellen. Aanbevolen voor het primair en
speciaal onderwijs.
BD-NLPS
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SCHOOLBENODIGDHEDEN
VOOR DE JONGSTE HANDJES
MERK: STABILO

Stabilo kleurpotlood Woody 3 in 1
Multifunctioneel potlood: kleurpotlood,
aquarelpotlood en waskrijt in één. Extra dik
lichaam voor een makkelijkere grip. Zachte
gepigmenteerde mine (diameter: ± 10 mm) voor
heldere kleuren.
10 potloden met een potloodslijper in een
kartonnen etui.
BD-880102
Stabilo viltstift Trio Scribbi
Driehoekige vorm voor een stevige en ergonomische grip in de
kinderhand. Onverwoestbaar, met meeverende punt. Afwasbare inkt.
Met een geventileerde dop. 8 stiften in een plastic etui.
BD-3688

MERK: STAEDTLER
Staedtler Viltstift Noris Club
Extra dikke stiften. Speciaal ontworpen voor de
kinderhand. Ideaal om grote vlakken in te kleuren.
Eenvoudig uitwasbaar uit de meeste textielsoorten.
Met geventileerde dop. In een plastic etui.
BD-340P12 – 12 stiften
BD-340P6 – 6 STIFTEN

MERK: CARIOCA
Carioca viltstift Jumbo Superwashable
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Uitwasbaar. Punt van 5 mm. Niet giftig. Met
een geventileerde dop.
BD-CJ12 – 12 stiften in een plastic etui
BD-DJ12 – 12 stiften in kartonnen etui
BD-DJ 6 – 6 stuks in kartonnen etui
BD-DJ24 – 24 stuks in kartonnen etui
BD-42312 – 50 stiften in een plastic pot

Carioca viltstift Super Jumbo Superwashable
Brede kegelvormige punt. Afwasbare inkt op
waterbasis en niet giftig.
BD-41010C – 12 stiften in een kartonnen etui
BD-40106 – 6 stiften op blister
BD-40107 – 12 stiften op blister

Carioca viltstift Super
Baby Superwashable
Voor kinderen vanaf 2 jaar.
Viltstift van uitstekende
kwaliteit, speciaal ontwikkeld
voor de allerkleinsten.
Afwasbare inkt op
waterbasis.
BD-42249 – 12 stiften in een
kartonnen etui

MERK: PRITT
Pritt Paintball
Geschikt voor kinderen vanaf 3
jaar. Direct klaar voor gebruik.
Geen water of penselen nodig.
Kindvriendelijk en veilig.
Op waterbasis, uitwasbaar.
5 waterverfrollers van 60 ml, in
geassorteerde kleuren (geel,
rood, blauw, groen en bruin).
BD-1015842

BibliDesign bvba – www.biblidesign.be – info@biblidesign.be – tel. 03/425 97 62 - BE 0808 841 923

SCHOOLBENODIGDHEDEN
VOOR DE JONGSTE HANDJES
MERK: BRUYNZEEL
Bruynzeel driehoekig kleurpotlood Triple
De driehoekige vorm bevordert de ideale schrijfhouding.
Glutenvrij. Vanaf 4 jaar.
12 potloden, inclusief Triple potloodslijper (in kartonnen
doos)
BD-3305K13

Bruynzeel kleurpotlood Mega Colour
Dikke, lange kleurpotloden. Speciaal voor
kleine kinderen, ter ontwikkeling van de
motoriek. 10 potloden in een kartonnen etui,
inclusief potloodslijper.
BD-2105k10

Bruynzeel Kleurpotloden Mega
Speciaal voor kinderen vanaf 3 jaar
ter ontwikkeling van de motoriek.
Extra dik zeskantig potlood met 5,0
mm kern. Glutenvrij. 48 mega
kleurpotloden in metalen koker.
BD-2105m48

Bruynzeel kleurpotlood
Kortjakjes
Dikke, korte kleurpotloden.
Speciaal voor kleine kinderen, ter
ontwikkeling van de motoriek. In
een kartonnen etui, inclusief
potloodslijper.
BD-2105G02 – 10 potloden
BD-2105A20 – 20 potloden

Bruynzeel kleurpotlood Soft
Zachte dikke kleurpotloden. Speciaal
ontworpen voor kleine kinderhandjes:
stimuleert de fijne motoriek en creativiteit.
In een kartonnen etui, inclusief potloodslijper.
BD-220506b – 6 potloden

Bruynzeel viltstift Big Point
Dikke, ronde viltstift voor grote kleurvlakken.
Geblokkeerde punt. Afwasbare inkt. Glutenvrij.
Vanaf 4 jaar. 10 stiften in een kartonnen etui.
BD-200110B – 10 stiften / kartonnen etui
BD-2001M36 – 36 stiften in een metalen koker

Bruynzeel Viltstift Triple
Driekantige stift voor betere grip
met medium punt. Uitwasbare
inkt. Met geventileerde dop.
Glutenvrij. Vanaf 4 jaar. 60
stiften in een metalen koker.
BD-3370m60
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