
Stuksprijs

279.00

J U L I
A U G U S T U S

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.

359.00
Stuksprijs

FESTOOL DELTA 
VLAKSCHUURMACHINE

FESTOOL STOFZUIGER CTL MIDI

Ideaal voor mobiel gebruik bij schuren, frezen, zagen en 

boren en voor de eindreiniging na het werk.

GRATIS
100 STUKS GRANAT 
SCHUURSTROKEN*

TYPE DTS 400 REQ-PLUS 

250 W delta vlakschuurmachine geleverd MET STICKFIX SCHUURZOOL 

100 X 150 MM, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak in een 

SYSTAINER SYS 2 T-LOC. Ideaal bij verticale vlakken of bovenhands 

werken en het schuren met één hand van kleine oppervlakken, 

randen en hoeken. 

*  Bij aankoop ontvangt u nu GRATIS 100 stuks Festool schuurbladen  

Granat STF DELTA/7 P120 GR/100. 

Tevens leverbaar als FESTOOL VLAKSCHUURMACHINE Type RTS 400 

REQ-PLUS met RECHTHOEKIGE StickFix schuurzool 80 x 130 mm, nu met gratis 

100 stuks Festool schuurbladen Granat STF 80X133 P120 GR/100 voor € 279,-.

Netto exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en excl. verwijderingsbijdrage. WWW.IVANA.COMV O O R  A D R E S S E N  E N  M E E R  I N F O R M AT I E  K I J K  O P  WWW.IVANA.COM

Goedgekeurd door TNO



10.95
Prijs vanaf
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NIEUW

Prijs vanaf

6.95

IVANA GRONDVERF WA (WATERGEDRAGEN)IVANA GRONDVERF (SYNTHETISCH)

IVANA ZIJDEGLANSLAK WA 
(WATERGEDRAGEN)

IVANA RENOVATIE EPOXY 

Een elastisch blijvend oplosmiddelvrij houtreparatiesysteem voor zowel kleine als grotere reparaties 
op basis van 2-componenten gevulde epoxyhars. Gevulde epoxy is een epoxy waaraan bindmiddelen 
zijn toegevoegd, dat heeft de volgende voordelen:
- Voor afwerking is geen primer noodzakelijk.
- Droogt niet enorm hard in, waardoor het altijd goed schuurbaar blijft.

Ook toepasbaar op staal en beton. SKH en COT goedgekeurd. Componenten A + B samen 600 ml.

15.95

Setprijs

POT MET 
2 BINNENPOTTEN

(COMPONENT A+B)

15.95

Setprijs

Grondverf voor binnen en buiten, voor gebruik op hout 
en voorbehandeld metaal. Goed vullend, makkelijk 
schuurbaar en vochtregulerend. Stofdroog na ±2 uur 
en overschilderbaar na ±18 uur. Leverbaar in 0,75, 2,5 
en 5 liter en in de kleuren wit, grijs of diepzwart.

Grondverf voor binnen, voldoet aan Arbowet voor binnens-
huis gebruik. Geschikt voor hout en voorbehandeld metaal. 
Stofdroog na ±1 uur en overschilderbaar na ±6 uur.
Leverbaar in 0,75, 2,5 en 5 liter en in de kleuren wit, grijs 
of diepzwart.

OP=OP

2 KOKERS 
(COMPONENT A+B)

Prijs vanaf

4.95

Sneldrogende zijdeglanslak voor 

binnen. Geschikt voor gebruik op 

hout en voorbehandeld metaal/

harde kunststoffen. Stofdroog 

na circa 1 uur. Overschilderbaar 

na circa 6 uur. Leverbaar in 

0,75 en 2,5 liter in de kleur wit.



22.95
Setprijs

10.95
Prijs vanaf
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AXA RAAMSLUITING 
3329

Het AXA raamsluitingen assortiment is 

uitgebreid met de 3329 raamsluiting. 

Het gepatenteerde verbeterde 

ontwerp zorgt ervoor dat de sluiting 

een strakker design heeft. 

Door de strakke afdekkap zijn de 

schroeven niet meer zichtbaar. De 

montagetijd is met maar liefst 25% 

terug gedrongen doordat er minder 

montage onderdelen zijn en er is 

meer bedieningsruimte gecreëerd! 

Leverbaar in uitvoering links en rechts.

BEVEILIGING VOOR DEUREN

Leverbaar voor naar binnendraaiende (voor)deuren, voor naar  

buitendraaiende (achter)deuren en in diverse uitvoeringen.

- Gemaakt van hoogwaardig aluminium, ongevoelig voor roest.

- Eenvoudig in te korten, maximale lengte 235 cm.

- Voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG*.

IVANA ANTI-INBRAAKSTRIP

TYPE M2 voor naar binnendraaiende (voor)deuren. 

In wit (RAL9010) en Alu F1 leverbaar. 

TYPE M3 voor naar buitendraaiende (achter)deuren.

In wit (RAL 9010) en Alu F1 leverbaar en in maten 0-4, 5-9, 

10-14, 15-19 en 20-25 mm (afstand terugligging).

SCHROEVEN NIET 
ZICHTBAAR, DUS 
GEEN 1-TOER 
SCHROEVEN NODIG

SCHROEVEN NIET 
ZICHTBAAR, DUS 
GEEN 1-TOER 
SCHROEVEN NODIG

BEVEILIGING VOOR RAMEN

Voor het tegengaan van insluipen via bovenlichten. Leverbaar in 

diverse uitvoeringen.

- Gekeurd volgens meest actuele inbraakmethodes!

- Eenvoudig op maat te maken.

- Snelle montage.

- Voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG**.

IVANA BARRIÈRESTANG

TYPE V1 

Bevestiging in de dag, toepassings-

bereik maximaal 1.030 mm. 

In wit (RAL 9010) en RVS leverbaar.

TYPE V2 

Bevestiging op de dag, toepassings-

bereik maximaal 950 mm. 

In wit (RAL 9010) en RVS leverbaar.

TYPE V3 UITSCHUIFBAAR 

Bevestiging in de dag, toepassings-

bereik tussen 600 en 1.100 mm.

Tevens leverbaar als Curve uitvoering 

(toepassingsbereik tussen 680 en 

870 mm). In wit (RAL 9010) leverbaar.

42.95
Setprijs

AXA OYSTER

De AXA Oyster® is niet alleen een 

raamsluiting, maar dankzij de 

ingebouwde, comfortabele 

kierstandfunctie, kan er veilig in 

2 standen geventileerd worden. 

Dit is uniek in de markt! Het 

gepatenteerde ontwerp is geheel 

uitgevoerd in massief RVS en 

heeft een sterke constructie, 

waardoor het voldoet aan alle 

actuele veiligheidseisen. 

Leverbaar in uitvoering links 

en rechts.
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139.00
Setprijs

Voor het boren van alle soorten tegels en 

andere wand- of vloermaterialen zoals 

marmer en graniet. 9-Delige set bestaande 

uit een universele boorgeleiding, boren 

Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68 en 75 mm, 

watertank en slang. Wordt geleverd in 

een koffer.

DELTA LEVELING SYSTEEM STARTKIT

TEGELSNIJMACHINE RUBI DU 200 EVO 

TEGELSNIJDER RUBI TS 66 MAX 

ELEKTRISCHE VOEGENKRABBER RUBI 66940

- Set bestaande uit tang 100 clips en 100 keggen. 
- 2 mm voegdikte.

- Motor 1,1 PK. 
- Zaaglengte 65 cm.
- Inclusief inklapbare voet en wielset. 
- Met verstekmogelijkheid. 

- Tegeldikte 6-15 mm, maximale snijlengte 66 cm.
- Nieuw breeksysteem 800 kg. 
-  Direct zicht op de snijlijn, inclusief koffer en 2 snijwieltjes  

6 en 10 mm.

- Voor het snel en stofarm verwijderen van de oude voegen. 
- In koffer geleverd en 1,5 en 3 mm mesje.

49.00

Setprijs

299.00

Setprijs

249.00

Setprijs

125.00

Setprijs

DIAMANTBORENSET 
EASY GRES PLUS
RUBI 50937
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IVANA LED INSPECTIELAMP

Duo lamp met 2 lichtvlakken 
aan verschillende zijden, 
80 Lumen. Inclusief 3 AAA 
batterijen, magnetische 
klapstandaard en ophanghaak.

9.95

Stuksprijs

Pen lamp met magnetische clip, 
200 Lumen. Inclusief 3 AAA batterijen.

IVANA LED INSPECTIELAMP

9.95

Stuksprijs

OPLAADBARE lamp, 500 Lumen.  
Met magnetische clip voor eenvoudige 
bevestiging op metalen 
ondergrond, klapstandaard 
en ophanghaak. Wordt 
geleverd inclusief lader. 
Brandtijd circa 3 uur.

-  Verstikt het vuur in slechts 
enkele seconden door een 
simpele druk op de knop.

- Simpel, compact, handzaam.
-  Veroorzaakt geen of minimale 

omgevingsschade.
-  Niet schadelijk voor mens  

en dier.
- Zacht voor materialen.
-  Onderhoudsvrij, milieu- 

vriendelijk, recyclebaar.
- 99% biologisch afbreekbaar.
- Is eenvoudig te reinigen.
-  Zonder onderhoud minimaal 

3 jaar te bewaren.
- Muurhouder verkrijgbaar.

IVANA LED LOOPLAMP PRO

NEYFIK SCHUIM 

BRANDBLUS 

SPRAY - 750 ML

Stuksprijs

39.95

Stuksprijs

29.95

OPLAADBARE lamp, 280 Lumen. Met 
magnetische clip voor eenvoudige 
bevestiging op metalen ondergrond, 
klapstandaard en ophanghaak. Wordt 
geleverd inclusief lader. Brandtijd 
circa 4 uur.

De B-verbanddozen met wandhouder zijn gefabriceerd 
van stevig kunststof. Deze zijn geschikt 
voor voertuigen, binnenvaart en 
bedrijfsvormen tot 10 personen. 
De B-trommels voldoen aan de 
eisen gesteld in de Arbeids-
omstandighedenwet (ARBO).

IVANA LED LOOPLAMP 

VERBANDTROMMEL B2 ARBO

Stuksprijs

19.95

Stuksprijs

19.95

Stuksprijs

19.95

OP=OP

NIEUW

De Ivana dekkleden zijn van 
zeer stevige kwaliteit, 
gezoomd en voorzien van 
handige ringen. Verkrijgbaar 
in diverse afmetingen.

IVANA 

BOUWSLEUTEL

Universele bouwsleutel 
voor het openen 
van binnen- en 
buitendeuren, 
uitvoering 
blauw metaal.

120 x 120 cm met duidelijke 
bedieningsinstructies.

IVANA DEKKLEED 150 GRAMS

9.95

Stuksprijs

3.95

Stuksprijs

IVANA 

BLUSDEKEN

Per meter

0.59

IVANA 

BOUWSLEUTEL 

MULTIFUNCTIONEEL

Universele bouwsleutel 
voor het openen 
van binnen- en 
buitendeuren, 
uitvoering metaal.



GRATIS
KITKRAT BIJ AFNAME 
VAN 15 KOKERS

GRATIS
KITKRAT BIJ AFNAME 
VAN 15 KOKERS

10.95
Stuksprijs
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Biologisch afbreekbaar afstrijkmiddel voor een 
gladde en schone afwerking van de meest 
voorkomende kitvoegen. Versnelt tevens de 
uitharding van de kit en 
verwijderd vetresten en 
andere verontreiniging om 
te zorgen voor een goede 
hechting van de kit met 
de ondergrond.

Een professionele neutrale, 
elastisch blijvende siliconenkit. 
De alleskunner voor aansluit-
voegen en dilatatievoegen. 
Voorzien van CE keurmerk. 
Leverbaar in de kleuren 
transparant, wit, grijs 
en zwart.

39.00

Per doos van 
15 stuks

6.95

Stuksprijs

39.00

Per doos van 
15 stuks

IVANA AFSTRIJKMIDDELIVANA SILICONENKIT 

NEUTRAAL 310 ML

Een universele beglazings- en voegkit 
voor topafdichting bij beglazingswerken 
en aansluitvoegen. De kit is over-
schilderbaar, heeft een zeer goede 
hechting is blijvend elastisch, 
kleurvast, UV-stabiel en vrijwel 
reukloos. Leverbaar in de kleuren 
grijs, wit, zwart en bruin.

IVANA VENSTERKIT EASY

310 ML 

NULLIFIRE FF197 
BRANDWEREND 
SCHUIM

Geschikt voor het brand-

werend afdichten van 

aansluitingen, voegen 

en naden.

 Volledig gecertificeerd 

voor afdichtingen tussen 

massieve muur en houten 

kozijn en voor horizontale 

voegen tussen massieve 

wand en vloer. Classificatie 

volgens EN 13501-2.

NULLIFIRE: ZEKERHEID IN BRANDWEREND AFDICHTEN

Met Nullifire beschikt u over een compleet, volledig gecertificeerd pakket van brandwerende 
afdichtingsproducten voor voegen en doorvoeren in bouwkundige constructies. Deze producten 
zijn volledig getest en goedgekeurd volgens de nieuwste Europese normen en bieden diverse 
productcertificeringen van het hoogste niveau.
 
Het toepassen van Nullifire producten is niet alleen de juiste oplossing voor vandaag, maar zal 
voldoen aan de veranderende wetgeving in de toekomst.
 
Meer informatie? WWW.NULLIFIRE.NL
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NU OOK IVANA POETSPAPIER EN -DOEKEN NIEUW

85.00

Stuksprijs

14.95

Stuksprijs

31.50

Stuksprijs

Degelijke kwaliteit volledig opklapbare compacte 
steekwagen, past in iedere kofferbak. 
Gemaakt van lichtgewicht 
geanodiseerd aluminium 
en voorzien van 200 mm 
wielen van thermoplastisch 
rubber. Draagvermogen 
200 kg.

OPVOUWBARE ALUMINIUM 

STEEKWAGEN

Kunststof, wit transparant. 
Formaat: 345 x 180 x 172 mm.

IVANA DISPENSER 

(VOOR MINIROL)  

1-Laags wit, 20 cm x 120 m. 
Verpakt à 12 rollen.

IVANA POETSPAPIER 

MINIROL CELLULOSE

Het IVANA assortiment is uitgebreid met IVANA (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 schoonmaken van verschillende  

oppervlaktes en absorberen goed.

TOILETPAPIER

POETSLAPPEN

POETSDOEKEN

POETSPAPIER

DISPENSERS PAPIEREN 
HANDDOEKEN



55.00
Stuksprijs

12.50
Stuksprijs

NIEUW

Voorkomt verspreiding van stof tijdens 

bouwwerkzaamheden, renovatie en sanering. 

Snelle eenvoudige plaatsing. Met rits tot 

de onderkant voor makkelijke doorgang. 

Lengte 250 cm, breedte 120 cm.

IVANA STOFDEUR 
MET RITS

ALTIJD DICHTBIJ!
NEDERLAND
Alkmaar
Almelo
Amersfoort
Amsterdam 
Apeldoorn
Barendrecht
Barneveld
Bergen op Zoom
Bergschenhoek
Best
Breda
Den Haag 
Doetinchem  
Dokkum
Dongen
Eindhoven
Elburg
Emmen
Gouda
Groningen 
Heemskerk
Heerenveen
Heerlen
Helmond
Hengelo
Hoofddorp
Hoogeveen
Houten
Huizen
Leeuwarden
Leiderdorp
Maastricht
Meppel
Middelburg
Moerdijk
Nijkerk
Nijmegen
Noordwijkerhout
Oosterhout
Oss
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
Aalst
Balen
Diegem (Brussel) 
Houthalen-Oost
Kalmthout
Mechelen
Oudenaarde
Passendale
Tessenderlo
Zele
Zonhoven
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Zeer sterke, snel uithardende Polyurethaan lijmschuim 
welke de meest voorkomende bouwmaterialen verlijmt 
zoals kalkzandsteen- en gasbeton lijmblokken, steen, 
beton, gipsplaten en op hout 
gebaseerde producten. KOMO 
en EC1 gecertificeerd en voldoet 
aan de eisen van het bouwbesluit 
voor dragende wanden (BRL 1008). 
Bus à 880 ml.

11.95

Stuksprijs

IVANA STEENLIJM NBS

Herbruikbaar anti-slipframe met kleefstof gecoate 

lagen, verwijdert meer dan 90% van vuil onder de 

schoenzool. Wordt geleverd inclusief frame afmeting 

62 x 78 cm en 30 stuks kleeflagen 61 x 76 cm.

IVANA FIJNSTOFMAT

NIEUW

Tevens kleeflagen los leverbaar als navulling, 

2x 30 kleeflagen voor e 44,-.
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