
TINNE+MIA COLLECTIE 2016 

Concept:  Een verfijnde lijn, met familieplanner, persoonlijke agenda en een 
uitgebreide stationery lijn met originele ontwerpen. 



TINNE+MIA AGENDA 2016 

Concept: Tinne+Mia is hard bezig een fenomeen in Nederland te worden. Met deze 
prachtige nieuwe agenda spelen we in op de wens van de wat jongere doelgroep: 
Eenvoud, zachte kleuren en patronen. Mooie materialen zijn hier leading. Echt een 
“fijn” boekje om te hebben en je afspraken maar ook je gedachten in te krabbelen. 
Met extra veel lekkere dikke pagina’s. Van Toffe Madammen. 

BACKTOBASI

Inhoud: 288 pagina’s FC 
Uitvoering: Bijzondere 
originele bindwijze, linnen 
met foliedruk 
Formaat: 11 x 21  cm
Consumentenadviesprijs: 
€ 17.99
Bijzonderheden: mooie 
lintjes, stickervelletjes en 
memoblaadjes

TIN.16008



TINNE+MIA BINNENWERK AGENDA 2016 
TIN.16008



TINNE+MIA BINNENWERK AGENDA 2016 
TIN.16008



TINNE+MIA FAMILIEPLANNER 2016 (nieuw!)

Concept: Toffe Madammen zitten niet stil. 
Naast de bijzonder persoonlijke agenda 
brengen ze ook een familie Planner. Op 
A3 formaat is het een overzichtelijke planner 
voor zes personen. 

BACKTOBASI

Inhoud: 56 vel FC 
Uitvoering: Spiraal met hanger
Formaat: 25 x 32.5  cm
Consumentenadviesprijs: € 14.99
Bijzonderheden: 
opbergvak, stickervellen, 
alle vakantie informatie, 
ruimte voor 6 gezinsleden; 
2 covers assorti

TIN.16009



TINNE+MIA BINNENWERK FAMILIEPLANNER 2016 (nieuw!) 
TIN.16009



TINNE + MIA NOTEBOOK 

Inhoud: 160 pagina’s 
Uitvoering: gebonden, flexibele cover, 
Formaat cover: 18 x 23 cm 
Consumentenadviesprijs: € 9,99
Bijzonderheden: foliedruk en leeslint

Concept: Stijlvol notitieboek met 
koperkleurige details op de cover. 
Fijn boekje om je aantekeningen in 
te noteren.  

TMM.15211



TINNE+MIA STEMPELDOOS (nieuw!)

Concept: Nieuw: De Tinne+Mia stempeldoos met originele stempel. 
Hiermee geef je een persoonlijk tintje aan al je stationery producten. 
Veel verschillende variaties mogelijk!

Inhoud: Doos met 6 stempels 
en stempelkussen  
Formaat: 8.5 x 8.5  cm
Consumentenadviesprijs: € 14,99 
Bijzonderheden: verschillende 
formaten stempels en goudkleurige 
stempelinkt 

TIN.16801



TINNE+MIA NOTITIEBOEKJES (small)

Concept: Van die heerlijke altijd-bij-de-hand boekjes voor op je bureau of in je tas.
Nu per setje van drie met verschillende dessins en een leuk elastiek om ze bij 
elkaar te houden.

Inhoud: 3 kleine 
notitieboekjes 
Uitvoering: flexibele kaft, 
gebonden met gekleurd stiksel
Formaat: 10 x 16 cm 
Consumentenadviesprijs: 
€ 7,99 per set/3  
Bijzonderheden: 
2 setjes assorti met elk 3 
verschillende covers, 
met elastiek gebundeld 

BACKTOBASI

TIN.16212



TINNE+MIA NOTITIEBOEKJES (medium)

Concept: Een prachtige set op fijne 
materialen, mooi afgewerkt met een 
kleurig draadje, in het bekende Tinne
+Mia sfeertje. 

Inhoud: 60 pagina’s 1/1
Uitvoering: softcover, gebonden 
met gekleurd stiksel
Formaat: 13 x 21 (small A5) 
Consumentenadviesprijs: € 7,99 per set/3  
Bijzonderheden: 1 setje met 2 verschillende 
covers

BACKTOBASI

TMM.15110



TINNE+MIA NOTITIEBOEKJES (large)

Inhoud: 2 grote notitieboekjes  (smal A4)
Uitvoering: flexibele kaft, gebonden met 
gekleurd stiksel
Formaat: 18.5 x 29 cm 
Consumentenadviesprijs: € 7,99 per set/2  
Bijzonderheden: Met kraft banderol

BACKTOBASI

TMM.15105

Concept: Een prachtige set op fijne 
materialen, mooi afgewerkt met een 
kleurig draadje, in het bekende Tinne
+Mia sfeertje.



TINNE+MIA STICKY NOTES (nieuw!)

Concept: Je kent ze wel die mooie altijd-handige 
plakmemo’s. Maar dan met dat subtiele fijne 
Tinne+Mia dessin!

Inhoud: 2 x 50 vel sticky notes
Uitvoering: Op een stevige kaart
Formaat: ∅ 7 cm 
Consumentenadviesprijs: € 5,99
Bijzonderheden: 2 verschillende dessins

TIN.16304



TINNE+MIA MASKING TAPE (nieuw!)

Concept: Masking tape (oftewel washi 
tape) met prachtige kleurtjes en typische 
T+M printjes. 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.

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

BACKTOBASI

TIN.16305



TINNE+MIA RINGBAND 2 RINGS 

Concept: Een handige en 
originele ringband met 
gestreept elastiek waarmee 
de ringband goed dicht blijft 
staan/zitten. 

Inhoud: ringband 2 ring mechaniek
Uitvoering: met 2 ringen
Formaat: standaard A4 
Consumentenadviesprijs: € 9,99
Bijzonderheden: foliedruk en 
elastieken sluiting

BACKTOBASI

TMM.15102



TINNE+MIA ELASTOMAP

Inhoud: Elastomap folio
Uitvoering: met gestreept elastiek
Formaat: folio, oversized A4 
Consumentenadviesprijs: € 7,99
Bijzonderheden: Elastieken 
hoeksluiting, folie op de cover 

Concept: Orden al je losse papieren in 
deze verfijnde elastomap met gestreept 
elastiek én koperkleurige prints.

TMM.15204



TINNE+MIA KAARTENDOOS (nieuw!)

Inhoud: Doos met kaarten, 
enveloppen en labels
Uitvoering: Stevige kartonnen doos 
Formaat: 18 x 25 x 3 cm
Consumentenadviesprijs: € 14,99  
Bijzonderheden: stevige 
kartonnen doos met foliedruk 

Concept: Nieuw! 6 grote en 6 kleine kaarten met foliedruk inclusief envelop en 6 
labels. Allen verpakt in een prachtige doos om iemand cadeau te geven of gewoon 
voor jezelf!

TIN.16502



TINNE+MIA KAARTENDOOS (nieuw!)
TIN.16502



TINNE+MIA TO DO LISTS (nieuw!)

Inhoud: 
50 vel to-do-lijstjes
Uitvoering: 
met popnagel gebonden
Formaat: 
8 x 19.5 cm
Consumentenadviesprijs: 
€ 7,99
Bijzonderheden: 
Afscheurbare perforatierand en 
koperkleurige popnagel

BACKTOBASI

Concept: Een bijzondere originele uitvoering van het super handige 
things to do boekje.

TIN.16219



Inhoud: Opbergdoos
Uitvoering: stevig, met papier of 
met stof omplakt
Formaat: A3 formaat
Consumentenadviesprijs: 
€ 18,99 (papieren uitvoering)
€ 23,99 (stoffen uitvoering)
Bijzonderheden: 
met handig lusje, 
leverbaar in 4 dessins, 
waarvan 2 met stof 

Concept: Handige en praktische opbergdozen voor al jouw losse 
spulletjes. Maar met dit prachtige dessin misstaan deze opbergdozen ook 
zeker niet als accessoire in jouw woon- of werkkamer!
In vier verschillende dessins / uitvoeringen.

TINNE+MIA OPBERGDOOS A3 (nieuw!)

BACKTOBASI

Stof: TIN.16801
Papier: TIN.16802



Inhoud: Opbergdoos
Uitvoering: stevig, met papier of 
met stof omplakt
Formaat: A4 formaat
Consumentenadviesprijs: 
€ 16,99 (papieren uitvoering)
€ 19,99 (stoffen uitvoering)
Bijzonderheden: 
met handig lusje, 
leverbaar in 4 dessins, 
waarvan 2 met stof 

TINNE+MIA OPBERGDOOS A4 (nieuw!) 

BACKTOBASI

Concept: Handige en praktische opbergdozen voor al jouw losse 
spulletjes. Maar met dit prachtige dessin misstaan deze opbergdozen ook 
zeker niet als accessoire in jouw woon- of werkkamer!
In vier verschillende dessins / uitvoeringen.

Stof: TIN.16803
Papier: TIN.16804



TINNE+MIA DOCUMENTENMAP (nieuw!) 

Inhoud: Documentenmap
Uitvoering: 
In vier verschillende uitvoeringen / 
dessins, 
waarvan twee met stof omplakt.
Formaat: A4
Consumentenadviesprijs: 
€ 9,99 (papieren uitvoering)
€ 14,99 (stoffen uitvoering)
Bijzonderheden: 
Elastieken sluiting, 
4 verschillende dessins

BACKTOBASI

Concept: Stevige opbergmap voor alle belangrijke en minder belangrijke papieren.

Stof: TIN.16805
Papier: TIN.16806



TINNE+MIA HARMONICA DOC.MAP (nieuw!)

Inhoud: 
Harmonica documentenmap  
Uitvoering: 
In twee verschillende uitvoeringen / 
dessins, waarvan één met stof 
omplakt.
Formaat: A4
Consumentenadviesprijs: 
€ 9,99 (papieren uitvoering)
€ 14,99 (stoffen uitvoering)
Bijzonderheden: folie op cover 
en elastieken sluiting

Concept: een map waarmee 
alle paperassen een eigen 
plekje krijgen. Ordenen is nog 
nooit zo leuk geweest!

BACKTOBASI

Stof: TIN.16807
Papier: TIN.16808



TINNE+MIA CADEAU/KAFTPAPIER (nieuw!)

Inhoud: 1 rollen cadeau/kaftpapier 
Uitvoering: Dubbelzijdig bedrukt FC

Formaat: 70 x 500 cm, 

Concept: zulk mooi papier, dat is al een cadeautje op zich!
En met zo’n extra dikke rol doe je super lang!

Consumentenadviesprijs: € 7,99
Bijzonderheden: dubbelzijdig bruikbaar

Dessins: 2 assorti

TIN.16505



TINNE+MIA ETUI – KLEIN

Inhoud: Etui  
Uitvoering: Keuze uit 2 dessins
Formaat: 19.5 x 4.5 cm
Consumentenadviesprijs: € 8,99
Bijzonderheden: met T+M hanger 
aan de rits

Concept: Zo’n fijn handig klein etuitje dat in elke tas past.

BACKTOBASI

TIN.16403



TINNE+MIA ETUI – GROOT (nieuw!)

Inhoud: Etui  
Uitvoering: Keuze uit 2 dessins
Formaat: 26 x 11 x 11 cm
Consumentenadviesprijs: € 18,99
Bijzonderheden: met inhoudslabel 
en T+M hanger aan de rits

Concept: een stevig etui dat ook 
Prima als toilettas kan fungeren.

BACKTOBASI

TIN.16404 



TINNE+MIA PASPOORTJE HOESJE (nieuw!)

Inhoud: Paspoort hoesje  
Uitvoering: Keuze uit 2 dessins
Formaat: formaat NL paspoort

Concept: Maak je paspoort nog persoonlijker met dit mooie hoesje! Je beschermt 
niet alleen je paspoort, maar je ziet ook in één oogopslag welk paspoort van jou is!

Consumentenadviesprijs: € 11,99 
Bijzonderheden: met folie bedrukt

TIN.16405



TINNE+MIA IPAD COVER (nieuw!)

Inhoud: iPad cover 
Uitvoering: Keuze uit 2 dessins
Formaat: iPad 
Consumentenadviesprijs: 
€ 24,99 
Bijzonderheden: 
met klittenband sluiting

Concept: En ook de iPad wordt bevangen door de Tinne+Mia koorts!

BACKTOBASI

TIN.16406



TINNE+MIA LINNEN TAS

Concept: Linnen tassen zijn tegenwoordig weer helemaal 
hip! In deze lekkere lichte meeneem tas met foliedruk 
worden je boodschappen en losse spulletjes prachtig 
verpakt!

Inhoud: Linnen tas
Uitvoering: linnen, bedrukt en met folie
Formaat: 35 x 30 cm
Consumentenadviesprijs: € 19,99 
Bijzonderheden: handig 
Meeneem formaat

BACKTOBASI

TIN.15404



TINNE+MIA COLLECTIE 2016 

Concept:  Een verfijnde lijn, met familieplanner, persoonlijke agenda en een 
uitgebreide stationery lijn met originele ontwerpen. 


