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FEIN MULTIMASTER SYSTAINER EDITION FMM350 QSL
De originele FEIN MultiMaster 350 Watt.
Multifunctioneel en krachtig systeem voor vele toepassingsmogelijkheden
tijdens verbouwen en renoveren.
- Gereedschaphouder: Quick-In Starlock Plus.
- Anti-vibratie systeem: 50% stiller en 70% minder trillingen.
- In originele FEIN T-loc systainer.
- Nu met 20-delig accessoire pakket t.w.v. € 100,-.

NU

met 20-delig
accessoire pakket
t.w.v. € 100,-

229.per set

Netto exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en excl. verwijderingsbijdrage. WWW.IVANA.COM

SPOUWANKERS IN HET BOUWBESLUIT
Voldoen aan Bouwbesluit
De opdrachtgever van bouwwerkzaamheden aan een gebouw
is ervoor verantwoordelijk dat deze werkzaamheden goed en
veilig worden uitgevoerd. Om aan de voorschriften van het
Bouwbesluit 2012 te voldoen kan er gebruik worden gemaakt van
hulpmiddelen zoals NEN-normen, erkende kwaliteitsverklaringen
en gelijkwaardige oplossingen. Ook zijn er Nederlandse
praktijkrichtlijnen (NPR’s) en Nederlandse technische afspraken
(NTA’s).
Bouwbesluit en spouwankers
In het Bouwbesluit 2012 wordt een verwijzing gegeven over
het gebruik van de juiste materiaalkwaliteit van spouwankers in
spouwmuren. De Eurocodes zijn aangewezen als leidend en in
deel 2 van de Eurocode 6 zijn de milieuklassen omschreven.
Daarnaast is ook aangegeven in welke milieuklassen spouwankers
uit welk materiaal toegepast kunnen worden.

Uit de inhoud van Eurocode 6 kan worden geconcludeerd dat
verzinkte spouwankers met een zinklaagdikte zoals in Nederland
gebruikelijk is, minder of niet geschikt zijn voor toepassing in de
spouw van een spouwmuur.
Roestvaststaal 304 en met name 316 o.g. is wel geschikt als
materiaal voor spouwankers, die gebruikt worden in de
buitengevel. De constructeur zal naar aanleiding van de locatie
van het te bouwen gebouw bepalen in welke milieuklasse het
gebouw staat. In het algemeen zal voor een spouw milieuklasse
MX 3.2 en MX 4 (RVS 316 o.g.) worden aangehouden.
Eventueel is een kwalificatie als milieu-klasse MX 3.1 (RVS 304)
ook mogelijk. Vervolgens kan de constructeur aan de hand van
de milieuklasse een materiaalkeuze maken.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2012), www.rijksoverheid.nl

UNI-SLAGSPOUWANKER

PRIK-SPOUWANKER

Spouwanker voorzien van slagdraad ten behoeve van kraagplug en
UNI-flexplug voor montage in kalkzandsteen, beton en metselwerk.
Spouwanker voor geboorde constructies. Gebruik voor universele
toepassingen en in combinatie met de UNI-flexplug. Verkrijgbaar in
RVS A2 en A4 kwaliteit. Begint bij de afmeting 160 mm tot en met
600 mm lang.

Spouwanker voor gelijmde binnenspouwbladen.
Universeel toepasbaar voor gelijmde en gemetselde buitengevels.
Verkrijgbaar in RVS A2 en A4 kwaliteit. Begint bij de afmeting
250 mm tot en met 370 mm lang. Prikspouwanker inleggen
tot de aanslag. Ook geschikt voor velling blokken V-100,
houd dan wel rekening dat het spouwbereik
10 mm minder is.

vanaf

9.65
per 100 stuks

vanaf

17.75
per 100 stuks

UNI-L-SPOUWANKER

UNI-BOORSPOUWANKER

Spouwankers voorzien van houtdraad zonder punt voor montage
in beton en metselwerk in combinatie met de kraagplug en
UNI-perfoplug. Verkrijgbaar in RVS A2 en A4 kwaliteit.
Begint bij de afmeting 160 mm tot en met
400 mm lang.

Traditioneel spouwanker voor gemetselde binnen- en buitenmuren.
Verkrijgbaar in RVS A2 en A4 kwaliteit. Begint bij de afmeting
170 mm tot en met 400 mm lang.

vanaf

19.95
per 100 stuks

UNI-HSB-SPOUWANKER

vanaf

18.95
per 100 stuks
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Spouwanker voorzien van houtdraad met punt voor de houtskeletbouw. Toepasbaar voor gemetselde buitengevels. Verkrijgbaar in
RVS A2 en A4 kwaliteit. Begint bij de afmeting 160 mm tot en
met 400 mm lang. Bij hardhout adviseren wij om
voor te boren. Tevens zijn er indraai
hulpstukken die de verwerking
vanaf
vergemakkelijken.

22.per 100 stuks

STEENZAAGMACHINE CM 42

GRATIS

De nieuwe Clipper CM42 is een
lichtgewicht en draagbare steenzaagmachine. Zaagt breder en langer dan
de meest vergelijkbare machines op de
markt. Deze eigenschappen maken het
mogelijk een afmeting van 60 x 60 cm
in 2 helften van 30 cm te zagen. Een
sterker frame, verbeterde zaagtafel en
nieuw inklapbaar onderstel verbeteren
de stabiliteit en maken het gebruik
makkelijker.

Ivana diamant
zaagblad Quattro
350 x 30/25,4 mm*

* Gratis Ivana diamant zaagblad
Quattro voor bouwmaterialen,
beton, asfalt en staal (tot 5 mm)
350 x 30/25,4 mm.

995.per set

DRAAGBARE DOORSLIJPMACHINE CP 512 iLUBE

GRATIS

Sterke machine met automatisch mengsysteem. Bespaar kosten door brandstof en olie afzonderlijk aan te
schaffen. Vul de 2 afzonderlijke reservoirs apart en het gepatenteerde iLube® systeem mengt vervolgens
automatisch olie en brandstof voor een maximale efficiency en ter voorkoming van schade. Verminder
onderhoudskosten met het iLube® systeem. Oververhitting door het vergeten van olie of verstopte zuigers
als gevolg van verkeerd mengen, behoren tot het verleden.
Technische gegevens:
Vermogen:
Max. asgat x zaagblad:
Max. zaagdiepte:
Toerental blad (RPM):
Brandstof + olie:
Watergekoeld:
Geluidsniveau/drukniveau:
Afmeting:
Gewicht:

3 stuks Ivana Silverline
diamant zaagbladenen
Quattro 350 x 20 mm*

4,0 kW/5,4 HP
Ø 350 x 20/25,4 mm
125 mm
1 4.450 min-1
> 92 RON + iLube® Automatische mix
ja
108 dB (A)/98 dB (A)
430 x 267 x 775 mm
10,5 kg

* Gratis 3 stuks Ivana Silverline diamant zaagblad Quattro voor bouwmaterialen, beton, asfalt en staal (tot 5 mm)
350 x 20 mm.

NORTON CLIPPER HANDBOORMACHINE CDM 163
Krachtige machine voor nat- en droogboren met uitstekende prestaties, zelfs in gewapend beton. Met
elektronische stroombegrenzer voor gelijkmatiger starten, elektronische beveiliging, geïntegreerde
slipkoppeling en mechanische beveiliging tegen overbelasting. Eenvoudig te onderhouden.
Technische gegevens:
Voltage:
Vermogen:
Toerental onder belasting (RPM):
Max. nat boren met statief:
Max. droog boren uit de hand:
Aansluiting:
Beugel diameter:
Nettogewicht:

995.per set

GRATIS

3 stuks Ivana diamantboren*

230 Volt
1.800 Watt
525/1.150/2.400
130 mm
100 mm
R½ + 1”¼
Ø 60 mm
8,1 kg

* Gratis Ivana Silverline diamantboor PLB 18 x 14 L400 R½”,
Ivana Silverline diamantboor XT PLB 52 x 47 L400 R½” en
Ivana Silverline diamantboor XT PLB 82 x 77 L400 R½”.

695.per set

WWW.IVANA.COM
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MAKITA KETTINGZAAG
40 CM 230 V
Type UC4051A met 40 cm
zwaard
- Grote trekkracht door tandwieloverbrenging.
- Zonder gereedschap ketting verstellen
en zwaard vervangen.
- Voorzien van softstart voor
een rustige aanloop.

NU MET
GRATIS

20 meter
verlengkabel

VISTEX G, GEPERFOREERD GEWAPENDE (DAK)FOLIE
2 M X 50 M
Een ventilerende PE folie voor toepassing aan de koude zijde
met een fijnmazige kunststofwapening, voor nieuwbouw
en renovatie. Beschermt uw huis tegen: vocht,
stof, roet, stuifsneeuw enz.
- Waterdampdoorlatend
in combinatie met hoge
waterbestendigheid.
- Polyethyleen
(milieuvriendelijk).
- Eenvoudig aan
te brengen.

49.per rol

VISTEX G, GEWAPENDE (DAK)FOLIE 2 M X 50 M

165.per stuk

MAKITA BLADBLAZER 230 V
Type UB0800X met opvangzak
- Krachtige elektrische bladblazer.
- 1.650 Watt, 2 snelheden.
- Verkleint het materiaal met een
ratio van 8:1.
- Geschikt voor middelgrote tuinen.

NU MET
GRATIS

20 meter
verlengkabel

Met polypropyleen weefsel versterkte LDPE folie voor toepassing
aan de warme zijde van vloer- dak- en gevelelementen.
Tevens te gebruiken voor het tijdelijk dichtmaken
van kozijnen of andere uitsparingen tijdens
de bouwfase.
- Extra sterk door geweven
wapeningsnet.
- Probleemloos en
snel aan te brengen.
- Luchtdicht en
waterdicht.
- Transparante folie,
goed lichtdoorlatend.

49.per rol

GOOTDRAIN ZWART - 3 METER
Kunststof gaaselement doorgesneden in de lengterichting, speciaal
ontwikkeld voor het schoonhouden van dakgoten. Klemt zich
automatisch vast in de dakgoot door de fabrieksmatige spanning.
Universeel toepasbaar in vele dakgoten. Type R 178/0:
lengte 3 meter, Ø 110 - 150 mm, breedte 450 mm.

109.per stuk
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Ø 110-150 mm
breedte 450 mm

6.50
per meter

BAHCO KLOOFBIJL

BAHCO BOOMZAAG 530 MM

Type MES-3.5-900FG
- Zware splijtbijl voor gebruik als kloofbijl en als hamer voor het
inslaan van wiggen.
- Kop met draaihaak voor houtblokken.
- Geschikt voor het splijten van hard en zeer dik hout.
- Rechte essenhouten steel, veilig bevestigd door een getande
koolstofvezel wig en een metalen ring-wig.
- Comfortabele anti-slip greep op de fiberglas steel voor een
zachte, veilige grip.

Type 332-21-51
- Beugelzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces.
- L ichtgewicht, heavy duty zaag met hoge bladspanning voor
recht zagen.
-S
 pits toelopende neus geeft een goede bereikbaarheid op moeilijk
toegankelijke plaatsen.
-V
 ervaardigd van hoge kwaliteit staal met slijtvaste coating van
slagvast, oranje email, roestwerend.
- Geïntegreerde dichte handbescherming.

45.-

13.95

per stuk

per stuk

BAHCO TAKKENSCHAAR 60 CM

BAHCO SNOEISCHAAR 190 MM

Type P160-SL-60
- Takkenschaar speciaal voor fruittelers, maar ook voor
plantsoendiensten.
- Dun, smal mes gecombineerd met gebogen contrames voor
krachtige werking en een glad eindresultaat.
- Licht aluminium grepen met lang bereik voor moeilijk
bereikbare plaatsen.

Type P126-19-F
Traditionele, robuust ontworpen snoeischaar voor algemeen
gebruik in de tuin. Handgrepen van gestampt en geperst staal.
Vergrendeling door middel van sluitbeugel.

65.per stuk

17.95
per stuk

WWW.IVANA.COM
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LOODKLOPPER BOL A6
Houten loodklopper geschikt om bladlood in
de gewenste vorm te kloppen. Bijvoorbeeld
over dakpannen. Lengte 36 cm, Ø 40 mm.

BORRA LOOD-/VOEGKLEM GROOT, RVS
Voor het klemmen van bladlood in een voeg van 10 t/m 18 mm,
maximale voegdiepte 30 mm. Verpakking à 100 stuks.

17.50
per stuk

UZIMET PATINEEROLIE
Voorkomt lichtgrijze vlekken en
strepen op bladlood en het voorkomt
uitspoelen van loodoxide op
aangrenzende dak- en
gevelelementen.

16.95

24.95

per stuk

per 100 stuks

De enige bladloodproducent van de Benelux
introduceert drie nieuwe loodproducten:

•
•
•
•
•
•

Permanente, metaalachtige uitstraling
Gelijkmatig kleurbeeld
Voorkomt het optreden van groene of witte
strepen
Patineren overbodig, snel te verwerken
Perfect recyclebaar
Onder alle weersomstandigheden te plaatsen

•
•
•
•
•
•
•

Zelfklevend
Betere milieuprestaties dan loodvervangers
Geleverd in een doos met instructieboekje
Harmonieer met bestaande daken gevelkleuren
UV-bestendig en blijvend flexibel
Coating bestand tegen hoge en lage
temperaturen
Standaard kleuren:
Terracotta rood en Antraciet grijs

•
•
•
•
•
•

Duurzame kleurcoating
Stijlvol product voor een waterdichte
aansluiting
Harmonieer met bestaande daken gevelkleuren
Patineren overbodig
Coating bestand tegen hoge en lage
temperaturen
Standaard kleurcombinaties:
Terracotta rood en Antraciet grijs

UZIMET B.V. | DELFTWEG 62, 2289 BA RIJSWIJK – THE NETHERLANDS
TEL: 0031 (0)70 - 319 22 88 | FAX: 0031 (0)70 - 319 22 99 | E-MAIL: INFO@UZIMET.NL | WWW.UZIMET.NL
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LASERLINER CUBUS
ROOD 100 S
Robuuste volautomatische rotatielaser
met sterke waterdichte behuizing.
* Nu geleverd met gratis
bouwstatief 170 cm.

NU MET
GRATIS

bouwstatief
170 cm*

Technische gegevens:
Nauwkeurigheid:
± 1,5 mm/10 m
Zelfnivelleerbereik:
± 4°
Nivellering:
horizontaal/verticaal automatisch
Laserontvangstbereik:
max. 100 m radius
Lasermodi: 	punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus
Elektrische voeding:	accu NiMH, ca. 14 uur bedrijfsduur,
ca. 3 uur laadduur
Veiligheidsklasse:
cubus IP 66, SensoLite 110 IP 56
Gewicht:
1,3 kg (met statief- en wandhouder)
Afmeting (B x H x D):	130 x 160 x 145 mm (met statiefen wandhouder)

LASERLINER
MASTERCROSS-LASER 2

Technische gegevens:
Nauwkeurigheid:
2 mm op 10 m
Zelfnivelleerbereik:
± 3°
Werkbereik: 	(afhankelijk van de helderheid in het
vertrek) 20 m
Nivellering:
automatisch
Lasergolflengte:
635 nm
Stroomvoorziening:
4 x 1,5V Typ AA, ca. 15 uur bedrijfsduur
Gewicht: 	MCL 2 incl. batterijen 570 g
(zonder wandhouder)
Afmeting (B x H x D):
MCL 2 66 x 100 x 125 mm

499.per set

LASERLINER CUBUS GREEN 100 S

Robuuste volautomatische rotatielaser met groene lasertechnologie. Groene laserstralen zijn beter zichtbaar,
vooral op grotere afstanden en bij helder omgevingslicht.
* Nu geleverd met gratis bouwstatief 170 cm.
Technische gegevens:
Nauwkeurigheid:
± 1,5 mm/10 m
Zelfnivelleerbereik:
± 4°
Nivellering:
horizontaal/verticaal automatisch
Laserontvangstbereik: max. 100 m radius
Lasermodi:	punt-, scan-, rotatie- en
handontvangermodus
Elektrische voeding:	accu NiMH, ca. 7 uur bedrijfsduur,
ca. 3 uur laadduur
Veiligheidsklasse:
cubus IP 66, SensoLite 110 IP 56
Gewicht:
1,3 kg (met statief- en wandhouder)
Afmeting (B x H x D):	130 x 160 x 145 mm (met statiefen wandhouder)

NU MET
GRATIS

Kruislijnlaser met 2 goed zichtbare
laserlijnen en geïntegreerde handLaser Cube*
ontvangermodus, eenvoudig te bedienen.
* Nu geleverd met gratis Laserliner
Laser Cube, de handige lijnlaser voor
snelle uitlijnwerkzaamheden op vloeren en wanden.

169.per set

NU MET
GRATIS

bouwstatief
170 cm*

699.per set

WWW.IVANA.COM
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IVANA MEERPUNTSLUITING
AUTOMATIC, 1924 MM - SET

Type 17055A
Hoogwaardige zelfvergrendelende meerpuntsluiting, met lengte 1709 mm en
cilinderbediening (PC 72), voor het veilig
afsluiten van buitendeuren. Bovensluiting op
700 mm. De meerpuntsluiting wordt
geleverd inclusief dag/nacht sluitkom
voor het hoofdslot,
2 stuks sluitkommen voor
de bijzetsloten en 3 stuks
37 mm sluitplaten.

Type 19255AH
Hoogwaardige zelfvergrendelende
meerpuntsluiting, met lengte
1924 mm en cilinderbediening
(PC 72), voor het veilig afsluiten
van buitendeuren. Bovensluiting
op 915 mm. De meerpuntsluiting
wordt geleverd inclusief
dag/nacht sluitkom voor
het hoofdslot, 2 stuks
sluitkommen voor de
bijzetsloten en 3 stuks
37 mm sluitplaten.

Inhoud set:
- Ivana meerpuntsluiting 17055A
- 2 Ivana sluitkommen
- 3 Ivana sluitplaten

Inhoud set:
- Ivana meerpuntsluiting 19255AH
- 2 Ivana sluitkommen
- 3 Ivana sluitplaten

lengte
1709 mm

lengte
1924 mm

ALTIJD DICHTBIJ!
NEDERLAND

Alkmaar
Almelo
Almere-Stad
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
- Centrum
- Noord
- Westpoort
- Zuid
- Zuidoost
Apeldoorn
Barendrecht
Barneveld
Bergen op Zoom
Bergschenhoek
Best
Breda
Den Haag
Doetinchem
Dokkum
Dongen
Eindhoven
Elburg
Emmen
Gouda
Groningen
Halfweg
Heemskerk
Heerenveen
Heerlen
Helmond
Hengelo
Hoofddorp
Hoogeveen
Houten
Huizen
Leeuwarden
Leiderdorp
Maastricht
Meppel
Middelburg
Mijdrecht
Moerdijk
Nijkerk
Nijmegen
Noordwijkerhout
Oosterhout
Oss
Purmerend
Rijssen
Roermond
Roosendaal
’s-Hertogenbosch
Sittard
Soesterberg
Son en Breugel
Steenbergen
Terneuzen
Tiel
Tilburg
Uden
Utrecht
Veghel
Veldhoven
Venlo
Venray
Waalwijk
Wassenaar
Weert
Wierden
Wijchen
Wijk bij Duurstede
Zaandam
- Ind.Terr. Zuiderhout
- Ind.Terr. Westerspoor
Zeewolde
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zwolle

BELGIË

119.

50

per set

119.

50

Aalst
Balen
Diegem (Brussel)
Houthalen-Oost
Kalmthout
Mechelen
Oudenaarde
Passendale
Tessenderlo
Zele
Zonhoven

per set

VOOR
ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.IVANA.COM
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Alle bedragen zijn netto exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en excl. verwijderingsbijdrage.
Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met 31 oktober 2016. WWW.IVANA.COM

IVANA MEERPUNTSLUITING
AUTOMATIC, 1709 MM - SET

