Door de krachten te bundelen zijn de leden van de Ivana Groep in staat een sterke positie in te nemen bij diverse
producenten. De ervaring en vakkennis van de leden dient als basis voor klantgerichte innovatie van het Ivana assortiment.

JANUARI

VIA
GRATIS TOEGANG
IVANA.COM
AANMELDING OP

VAKBEURS FACILITAIR EN
GEBOUWBEHEER

IVANA is aanwezig op de VAKBEURS FACILITAIR EN GEBOUWBEHEER
24, 25 en 26 januari, Jaarbeurs Utrecht. Hal 1, stand E26.
Kom kennis maken met IVANA EASY én de IVANA MCP CILINDER!
MEER INFORMATIE OVER IVANA EASY VINDT U OP PAGINA 3.

Vanaf

23.

00

EXTRA STEVIGHEID DOOR
TUSSENSCHOT IN EINDSTEUN

IVANA SANITAIR WANDBEUGEL
Houvast voor iedereen die dat beetje extra ondersteuning kan gebruiken. Deze stevige
wandbeugels zijn verkrijgbaar in diverse lengtes. Daardoor is voor elke situatie een
geschikte beugel leverbaar. De wandbeugels zijn bijvoorbeeld te gebruiken in sanitaire
ruimtes, op de trap of bij de toegang tot de woning.
- Aluminium geanodiseerd met mat witte kappen.
- Eenvoudige montage.
- NEN-EN12182.
- ’Glow in the dark’ ring verkrijgbaar voor extra veiligheid in het donker.
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SECUCARE
DREMPELSYSTEEM
Modulair systeem voor deurdrempels
gemaakt van duurzame kunststof onderdelen,
die snel en makkelijk in elkaar gezet kunnen
worden. Altijd precies op maat te maken
voor elke drempel. Het systeem is zeer
sterk en overal inzetbaar. Ideaal voor
zorginstellingen, scholen, kantoren en
woningen. Wordt geleverd inclusief
montagemateriaal. Leverbaar in diverse
maten en uitvoeringen voor
binnen en/of buiten.

naf
Setprijs va
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VAKBEURS FACILITAIR
EN GEBOUWBEHEER

IVANA NECOLOC
MCP CILINDER

24, 25 EN 26 JANUARI, JAARBEURS

De Ivana MCP cilinder biedt maximale

UTRECHT. KOM KENNIS MAKEN MET

bescherming door middel van een

IVANA EASY ÉN DE IVANA MCP

zijwaartse veiligheidsstift met magneet

CILINDER! HAL 1, STAND E26.

technologie. De zijwaartse vergrendeling
in de cilinder communiceert nauwkeurig
met de magneetcodering in de sleutel.
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Hierdoor is de cilinder niet te openen
met een gekopieerde sleutel. Tevens

LAAT U BINNEN

standaard voorzien van boorbeveiliging
en de merkbescherming van het
sleutelprofiel. Leverbaar in vele
uitvoeringen. Hierdoor is de Ivana MCP
cilinder uitermate geschikt voor het
verwerken in complexe sluitsystemen
met een hoge veiligheidseis.
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HOUDT DE
ANDER BUITEN

IVANA EASY
DE NIEUWE MANIER OM DEUREN TE OPENEN!
DAT IS EASY!

De nieuwe Ivana Easy toegang oplossing, met onder andere de
motorcilinder, maakt het mogelijk om de deur met een app op
je smartphone via een bluetooth verbinding te openen. Dit biedt
nieuwe mogelijkheden voor het WOONGENOT, je hoeft namelijk
geen huissleutels meer mee te nemen.

Ook om LANGER THUIS te kunnen blijven WONEN is Ivana Easy
de ideale oplossing, deze Ivana Easy motorcilinder is namelijk
eenvoudig en snel op bijna iedere deur te monteren. Er zijn geen
aanpassingen van deur en/of kozijn nodig, dus ook in tijdelijke
situaties (bijvoorbeeld thuiszorg) is het een uitkomst. Men kan snel en
veilig toegang verkrijgen tot de zorgwoning met een elektronische
toegekende sleutel. Via het bijbehorende beheerplatform ‘mijn
Ivana Easy’ kunt u gemakkelijk bepalen wie toegang krijgt.

Mocht u zelf niet van de nieuwste snufjes zijn, het slot is ook met
een traditionele sleutel of afstandsbediening te bedienen.
Voorzien van een SKG*** cilinder en van boor- en trekbeveiliging,
dus hij voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen.

Neem nu contact op met uw Ivana dealer of kijk op de website
www.ivanaeasy.eu voor het dichtstbijzijnde verkooppunt.

MET IVANA EASY KRIJGT U HET IN AL DEZE SITUATIES VOOR ELKAAR!
Hoe krijgen uw thuiszorg

Langer thuis wonen is de

Gedoe met sleutels vind je

medewerkers probleemloos

toekomst. Hoe past u uw

niks? Liever een handige,

toegang tot een zorgwoning?

woning aan om dit ook

snelle app voor gemakkelijke

Snel, geregistreerd, zonder

werkelijk mogelijk te maken?

en veilige toegang tot

sleutel, met smartphone!

je woning?

DE VOORDELEN VAN
IVANA EASY
- Geen sleutel meer nodig.
- Eenvoudige montage.
-	Geen aanpassingen van de
deur nodig.
- Geheel SKG*** goedgekeurd.
- Werkend op AA batterijen.
- Eenvoudig te bedienen.
-	Cloudbased beheerprogramma.
- Doordacht design.
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IVANA HANGSLOTEN
Ruim assortiment Ivana hangsloten, verkrijgbaar in diverse maten.
Tevens gelijksluitende
series verkrijgbaar.

40 mm lage beugel

4.95
IVANA DISCUSSLOT 2024/70
Tevens gelijksluitende
series verkrijgbaar.

Stuksprijs

5.95
ECONOMY SYMBOOLPLAATJES
Aluminium zelfklevende tekst- en pictogramplaatjes. Dikte 1,5 mm. Formaten 100 x 100 mm, 150 x 60 mm en 60 x 150 mm.

Stuksprijs

4.

95
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IVANA ANTI-INBRAAKSTRIP
BEVEILIGING VOOR DEUREN

- Leverbaar in de kleuren F1 en wit.

Leverbaar voor naar binnendraaiende deuren, voor naar

- Gemaakt van hoogwaardig aluminium, ongevoelig voor roest.

buitendraaiende deuren en in diverse uitvoeringen.

- Eenvoudig in te korten, maximale lengte 235 cm.
- Voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG*.
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IVANA SILVERLINE
DEURDRANGERS

IVANA SILVERLINE
DEURDRANGERS

Type 1642SA Schaararm. Geschikt voor buitendeuren met

Type 1672GA Glijarm. Geschikt voor binnen- en buitendeuren.

zware windbelasting.

Stuksprijs

Stuksprijs

69.00

149.00
WWW.IVANA.COM
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IVANA ECONOMY
RENOVATIE
VEILIGHEIDSSCHILDEN
Dit voordeurgarnituur is langer en breder
(formaat 285 x 52 mm) waardoor de deur
niet opnieuw geschilderd hoeft te worden.
Uitgevoerd met hetzelfde gatenpatroon als
andere Ivana veiligheidsschilden voor
eenvoudige montage. Het buitenschild is
aan de achterzijde voorzien van zgn.
breukgroeven, hierdoor zal bij een
inbraakpoging het schild afbreken zonder
dat de bouten stukgetrokken worden.
Standaard leverbaar in diverse uitvoeringen.

DIN links en DIN rechts uitvoering PC 55
en PC 72 en langschild PC 55 en PC 72
en tevens OPTIONEEL LEVERBAAR MET
KERNTREKBEVEILIGING.

ECONOMY
ZORGBESLAG
Het zorgbeslag bestaat uit een uitgebreid
assortiment garnituren (zowel lang- als
kortschild) met stiftbediening die speciaal zijn
ontwikkeld zodat deuren altijd vanaf de
buitenzijde te openen zijn met een stiftsleutel.
Deze stiftsleutel is tevens verkrijgbaar bij uw
Ivana leverancier.
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IVANA POETSPAPIER EN -DOEKEN
IVANA heeft een uitgebreid assortiment aan (poets)papier, poetsdoeken en
bijbehorende dispensers, zo heeft IVANA poetsdoeken voor elke schoonmaakklus.
- Het poetspapier is zeer geschikt voor het drogen van de handen en
lichte poetswerkzaamheden.
- De poetsdoeken zijn zeer geschikt voor het ontvetten, poetsen en

TOILETPAPIER

schoonmaken van verschillende oppervlaktes en
POETSLAPPEN

PAPIEREN
HANDDOEKEN

absorberen goed.

DISPENSERS

POETSDOEKEN

POETSPAPIER

IVANA VOUWHANDDOEK RECYCLED 1-LAAGS

23 x 25 cm, 5.000 stuks.

IVANA MIDIROL RECYCLED 1-LAAGS

Doos 5.000 stuks

Prijs per rol

19.95

3.95

IVANA DISPENSER VOUWHANDDOEK

20 cm x 300 meter, 6 rol.

IVANA DISPENSER MIDIBOX

Stuksprijs

Stuksprijs

14.95

14.95
WWW.IVANA.COM
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IVANA ANTI-PANIEK PROGRAMMA
Al geruime tijd heeft Ivana een succesvol

vluchtweg. Het programma bestaat uit paniek

programma opbouw anti-paniekbeslag in haar

insteek- en meerpuntsloten met de bijbehorende

programma. Onlangs is hier een forse uitbreiding

paniekbeslagen in aluminium F1 of RVS voor

op gekomen met INBOUW ANTI-PANIEK

ZOWEL ENKELE ALS DUBBELE DEUREN.

DEURSLUITINGEN VOOR HOUTEN EN STALEN

programma bestaat uit meer dan 800 verschillende

DEUREN.

Deze systeemoplossingen voldoen aan

alle huidige denkbare normeringen waaronder de

Het totale

beslagvariaties zodat voor nagenoeg elke
situatie wel een oplossing te vinden is.

NEN-EN 179 en NEN-EN 1125. Alle componenten
uit deze systeemoplossingen zijn op elkaar

Alle variaties zijn binnen enkele dagen leverbaar

afgestemd en als geheel ook getest zoals de

waardoor snel inspelen op veranderde situaties

normering voorschrijft. Hierdoor kunt u als

in zowel nieuwbouw als bestaande bouw geen

verwerker of gebruiker van deze oplossingen

probleem is. Voor meer informatie kunt u

vertrouwen op een goede én goedgekeurde

terecht bij onze verkoopafdelingen.

WANNEER IS WELKE NEN NORMERING NODIG?
EISEN NOODDEUR/NEN-EN 179

Verwijst naar nood- en vluchtdeuren in bijvoorbeeld
kantoorgebouwen, fabrieken, residentiële
gebouwen, verpleeghuizen etc.

NEDERLAND
Alkmaar
Almelo
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Barendrecht
Barneveld
Bergen op Zoom
Bergschenhoek
Best
Breda
Delft
Den Haag
Doetinchem
Dokkum
Dongen
Eindhoven
Elburg
Emmen
Etten-Leur
Gouda
Groningen
Heemskerk
Heerenveen
Heerlen
Helmond
Hengelo
Hoofddorp
Hoogeveen
Houten
Huizen
Leeuwarden
Leiderdorp
Maastricht
Meppel
Middelburg
Moerdijk
Nijkerk
Nijmegen
Noordwijkerhout
Oosterhout
Oss
Rijssen
Roermond

Toepassing:
- Kleine groep gebruikers.
- Gebruikers zijn bekend met de omgeving.
- Ontruimingsoefening is eenvoudig.
- Geen openbaar publiek.
- Panieksituaties zijn zeer ongebruikelijk.
- Sluiting bediend door kruk of duwplaat.
EISEN PANIEKDEUR/NEN-EN 1125

Verwijst naar nood- en vluchtdeuren in bijvoorbeeld
luchthavens, overheidsgebouwen, stations etc.
Toepassing:
- Een grote groep gebruikers.
- Gebruiker is onbekend met de omgeving.
- Zicht kan worden belemmerd in duister of rook.
- Enkel paniekstangen over de hele deurbreedte
kunnen worden toegepast.
- Panieksituaties kunnen plaatsvinden.
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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
Aalst
Balen
Diegem (Brussel)
Houthalen-Oost
Kalmthout
Mechelen
Oudenaarde
Passendale
Tessenderlo
Zele
Zonhoven

Vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en excl. verwijderingsbijdrage.
Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met 31 januari 2018. www.ivana.com

ALTIJD DICHTBIJ!

