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PIMPELMEES FAMILIE- EN DESK PLANNER & AGENDA 2016 

Concept: Na de start met een familieplanner en de uitbreiding met een fijne 
persoonlijke agenda, wordt de Pimpelmees familie nu uitgebreid met nieuwe 

producten en weer een prachtige stationery lijn. 



PIMPELMEES FAMILIE PLANNER 2016 

Concept: Vanaf de eerste landelijk uitgebrachte editie is deze familieplanner een 
doorslaand succes. Dit komt natuurlijk door de prachtige illustraties van de dames van 
Pimpelmees, die ook werken voor bladen als Flow, Happinez en MoodieZ.

BACKTOBASI

Inhoud: 56 vel FC 
Uitvoering: 
Spiraal met hanger 
Formaat: 31 x 22 cm
Consumentenadviesprijs: 
€ 14.99
Bijzonderheden: 
opbergvak, stickervellen, 
alle vakantie informatie, 
ruimte voor 6 gezinsleden 

PMP.16009 



PIMPELMEES FAMILIEPLANNER BINNENWERK 2016 
PMP.16009 



BACKTOBASI

PIMPELMEES JAARAGENDA 2016 

Concept: De persoonlijke agenda 
van Pimpelmees gaat zijn tweede jaar in. 
Dit jaar qua stijl iets dichter bij de planner 
en in een iets flexibeler uitvoering. Voor 
de creatieve vrouw die haar agenda 
graag tot dagboek omtovert, en helemaal 
persoonlijk maakt.

Inhoud: 160 pagina’s FC
Uitvoering: gebonden, hardcover, 
horizontale elastieken sluiting 
Formaat cover: 14.8 x 21 cm (A5)
Consumentenadviesprijs: € 14.99
Bijzonderheden: envelop, houder met potlood, 
veel notitiepagina’s, handige invullijstjes en veel 
ruimte en tips om de agenda te personaliseren

PMP.16008 



PIMPELMEES BUITENKANT JAARAGENDA 2016 
PMP.16008 



PIMPELMEES BINNENKANT JAARAGENDA 2016 
PMP.16008 



PIMPELMEES DESKPLANNER (nieuw!) 

Concept: Nieuw in de Pimpelmees reeks: een ongedateerde planner. Een super 
handige planner, die je zelf kunt inrichten en die je helpt bij het organiseren van 
je taken. En dat alles uiteraard in het bekende Pimpelmees sfeertje!

Inhoud: 56 vel FC 
Uitvoering: Spiraal 
Formaat: 129 x 14 cm
Consumentenadvies
prijs: € 9.99 
Bijzonderheden: 
opbergvak, 
stickervellen 

BACKTOBASI

PMP.16007 



PIMPELMEES DESKPLANNER 
PMP.16007 



PIMPELMEES BABYBEZOEK BOEK (nieuw!)

Concept: Ook nieuw in de Pimpelmees reeks: een babybezoek boek. Een super lief 
boekje waar het bezoek iets persoonlijks in kan schrijven en vragen kan 
beantwoorden. Zo ontstaat er een prachtig cadeau voor later, vol met dierbare 
herinneringen! Uiteraard ook in het bekende Pimpelmees sfeertje.

Inhoud: 96 vel FC 
Uitvoering: hardcover/
gebonden met linnen ruggetje 
Formaat: 21 x 14.8 cm (A5)
Consumentenadviesprijs: 
€ 12.99 
Bijzonderheden: genoeg 
ruimte voor iedereen en plek 
voor foto’s

BACKTOBASI

PMP.16213 



PIMPELMEES BOOK OF FRIENDSHIP (nieuw!)

Concept: Vriendenboekjes zijn niet alleen 
voor jongeren! Je ziet ze al steeds vaker, 
maar Pimpelmees bewijst met dit ‘book of 
friendship’ dat het ook super hip is om op 
latere leeftijd een boekje rond te laten 
gaan waarin jouw vrienden en 
vriendinnen vragen beantwoorden en hun 
leukste herinneringen aan jullie 
vriendschap kunnen opschrijven!

Inhoud: 96 vel FC 
Uitvoering: hardcover/gebonden 
Formaat: 15.5 x 15.5 cm
Consumentenadviesprijs: € 12.99 
Bijzonderheden: genoeg ruimte voor 
iedereen en plek voor foto’s

BACKTOBASI

PMP.16409 



PIMPELMEES FEESTSLINGERSET (nieuw!)

Concept: Ook nieuw in de Pimpelmees reeks: Maak zelf je feestslinger! Voor elke 
gelegenheid is een tekst te maken met de ruime selectie aan letters in deze set.
Uiteraard ook in het bekende Pimpelmees sfeertje.

Inhoud: 100 letters / iconen FC 
Uitvoering: in cadeaudoos
Formaat: 10 x 10 x 10 cm
Consumentenadviesprijs: € 12.99 
Bijzonderheden: met ophanglint en 
blanco kaartjes om extra letters toe 
te voegen 

BACKTOBASI

PMP.16501 



PIMPELMEES SET/3 NOTEBOOKS (nieuw!)

Concept: Ook nieuw in de Pimpelmees
reeks: SETJE/3 NOTEBOOKS. Een 
prachtige set op fijne materialen, mooi 
afgewerkt met een kleurig draadje, in 
het bekende Pimpelmees sfeertje.

BACKTOBASI

Inhoud: 60 pagina’s vel 1/1
Uitvoering: softcover, genaaid
Formaat: 13 x 21 cm (smal A5)
Consumentenadviesprijs: € 7.99 
Bijzonderheden: gekleurd stiksel, 
crème papier

PMP.16212



PIMPELMEES STICKY NOTES 

Concept: Terug van nooit weggeweest: de Pimpelmees sticky notes. 
Uiteraard weer uitgevoerd in zo’n handig stevig hardcover boekje.

Inhoud: 5 x 50 vel fc, verschillende formaten
Uitvoering: hardcover
Formaat: 8.5 x 11 cm
Consumentenadviesprijs: € 7.99 
Bijzonderheden: stevige kwaliteit

PMP.16304



PIMPELMEES RECEPTENBOEKJE

Inhoud: 128 pagina’s vel 1/1
Uitvoering: hardcover, genaaid
Formaat: 148 x 210 mm
Consumentenadviesprijs: € 9.99 
Bijzonderheden: met linnen 
ruggetje en mooi lintje, preeg en 
folie op de cover, crème papier

BACKTOBASI

Concept: Het populairste artikel van 
2014: het Receptenboekje. Noteer je 
favoriete recepten in dit prettige 
boekje met overzichtelijk binnenwerk 
in de vertrouwde Pimpelmees stijl. Nu 
in een nog luxere uitvoering. 

PMP.16222



PIMPELMEES FEESTKAARTJES (nieuw!)

BACKTOBASI

Concept: Nieuw! 10 beschrijfbare kaartjes te gebruiken als wenskaart, 
verjaardagskaart, menukaartje, enz.. Kortom: voor iedere gelegenheid 
een kaartje op maat!

Inhoud: 10 kaarten in set
Uitvoering: dubbele kaart 
Formaat: A6 
Consumentenadvies
prijs: € 8,99 
Bijzonderheden: met 
gouden schrijfstift

PMP.16502



PIMPELMEES BABYKAARTJES (nieuw!)

Inhoud: 8 kaarten in set
Uitvoering: dubbele kaart met envelop
Consumentenadviesprijs: € 8,99 
Bijzonderheden: verpakt in een mooi 
mapje waar de kaartjes in zitten

Concept: Nieuw! Een set felicitatie 
kaartjes voor de geboorte van een jongen 
of een meisje. Altijd handig om in huis te 
hebben!

PMP.16503



PIMPELMEES PLACEMATS (nieuw!)

Inhoud: 50 papieren 
placemats
Uitvoering: Aan de kop 
gelijmd als blocnote, per 
pagina af te scheuren
Formaat: oversized A3
Consumentenadviesprijs: 
€ 14,99
Bijzonderheden: Ook leuk 
als cadeauartikel

BACKTOBASI

Concept: 
Nieuw! Maak van elk etentje een feestje: 50 papieren placemats.

PMP.16601



PIMPELMEES PLACEMATS (nieuw!)
PMP.16601



PIMPELMEES CADEAU ENVELOPPEN MET KAARTJE (nieuw!)
 

Inhoud: full color enveloppen 
met kaarten
Uitvoering: envelop geheel full 
color, kaart neutraal
Formaat: A6
Consumentenadviesprijs: € 8,99

Concept: Nieuw! Voor elke gelegenheid een neutraal kaartje met vrolijke envelop.
Een stuk persoonlijker als je iemand geld of een cadeaubon wilt geven. 
Zo maak je van jouw cadeautje een klein feestje!

BACKTOBASI

PMP.16504



PIMPELMEES NOTITIEBOEK 

Inhoud: Notitieboek A5
Uitvoering: Cover van kraft, 
gebonden
Formaat: A5
Consumentenadviesprijs: € 8,99
Bijzonderheden: Met linnen 
ruggetje en leeslintje

BACKTOBASI

Concept: Altijd fijn je eigen 
notitieboek van Pimpelmees 
waarin je je aantekeningen/notities, 
gedachten en dromen in kunt 
opschrijven!

PMP.16211



PIMPELMEES CADEAU/KAFT PAPIER (nieuw!)

Inhoud: 3 rollen kaftpapier in doos 
Uitvoering: Dubbelzijdig bedrukt
Formaat: 70 x 100 (3 vellen)
Consumentenadviesprijs: € 7,99  
Bijzonderheden: In mooie 
kraftcadeau doos, met labels

BACKTOBASI

Concept: Dubbelzijdig bedrukt 
cadeau/kaftpapier van Pimpelmees. 
Helemaal compleet met deze mooie 
giftlabels om iets leuks op te 
krabbelen (of gewoon iemands 
naam op te zetten ;)

PMP.16505



PIMPELMEES DOODLEBOEK (nieuw!)
 

Inhoud: doodle/schetsboek
Uitvoering: Wireo gebonden
Formaat: A5
Consumentenadviesprijs: € 8,99
Bijzonderheden: opbergvak, 
elastieken sluiting

BACKTOBASI

Concept: Nieuw! Naast het kook- en 
notitieboekje nu ook een schets- en
doodle variant. 

PMP.16213



PIMPELMEES MASKING TAPE (nieuw!) 

Inhoud: 3 rolletjes masking tape
Uitvoering: Per drie verpakt
Formaat: ∅ 4 cm 
Consumentenadviesprijs: € 7,99
Bijzonderheden: 3 verschillende dessins

BACKTOBASI

Concept: Masking tape (oftewel washi tape) 
met prachtige kleurtjes en prints en in de stijl 
van Pimpelmees. Leuk om je cadeautjes 
mee in te pakken, kaarten/knipsels mee op 
de muur te hangen of decoratief te 
gebruiken voor… eigenlijk alles! Dit 
decoratieve tape is namelijk gemaakt van 
rijstpapier, waardoor het gemakkelijk te 
scheuren, verwijderen of te beschrijven is.

PMP.16305
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