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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.

METABO 
AFKORTZAAG 
KGSV 72 XACT SYM
Combinatie van paneelzaag met trekfunctie en 

precieze plintenzaag met symmetrisch verstelbaar 

aanslagsysteem. Voorzien van dubbellijnlaser, 

toerentalregeling, spaanafzuiging, LED-werklicht 

en diepteaanslag. 

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen: 660 x 540 x 415 mm

Zaagvermogen:  90°/90° 305 x 72 mm

Zaagvermogen: 45°/45° 215 x 42 mm

Nullasttoerental: 2.200 - 6.300/min

Gewicht: 18,3 kg

Metabo afkortzaag zonder onderstel € 579,00.

Onderstel voor de afkortzaag met trolley-

functie voor mobiel gebruik, ook met de 

afkortzaag er op gemonteerd.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Totale lengte: 127 cm - 250 cm

Hoogte van het  

werkstuk steunt: 92 cm - 99 cm

Gewicht: 23 kg

METABO 
ONDERSTEL KSU 251



117.95
Setprijs
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Gehard stalen ketting voorzien van een 
nylon beschermsleeve.

Gehard stalen ketting voorzien van een 
nylon beschermsleeve.

IVANA KETTING, 

700 X 5,5 MM 

IVANA KETTING, 

1.000 X 7 MM 

5.95

Stuksprijs

9.95

Stuksprijs

MATADOR 
M-BULL-LOCK

Ter voorkoming van ongewenst 

openen van de achterdeur of 

-klep van bestelwagens. Past op 

iedere trekhaak mits de afstand 

van hart van de kogel tot aan de 

autodeur niet minder is dan  

70 mm en de afstand van onder 

de kogel tot aan de bocht 

minimaal 20 mm is.

Inclusief cilinderslot en  

2 sleutels.

Deur afhang trolley, extreem lichtlopend en met ingebouwd 

hefboommechanisme. Afmeting 1.350 x 330 x 220 mm, 

gewicht 7,6 kg, deurdikte maximaal 84 mm en  

draagvermogen 300 kg.

MATADOR M-DOORJACK

139.00

Stuksprijs

Compact uitgevoerd containerslot. Haakt om 
de sluitstangen van de container. Trekt zichzelf 
samen d.m.v. een ingebouwde veer. Wordt 
inclusief een discusslot geleverd met vijf sleutels. 
Opvallende beveiliging door 
signaalkleur.

Afmeting: 350 x 60 x 97 mm 
Gewicht: 2,8 kg

- DoubleLock containerslot.
- Zeer robuuste uitvoering.
- Geen losse onderdelen.
- Vijf sleutels inclusief led key.
-  Opvallende beveiliging door  

signaalkleur.
- Past op vrijwel elke container.
- SCM goedgekeurd klasse zwaar.

Voorkomt ongewenst demonteren van de rolsteiger
- Geschikt voor vrijwel elk type rolsteiger.
- Verbindt 2 opbouwframes en 2 schoren met elkaar.
- Binnen 5 seconden op slot.
- Geen losse onderdelen.
-  De steigersloten kunnen met 

uw eigen gelijksluitende 
discussloten (70 mm) 
afgesloten worden  
(worden niet meegeleverd).

DOUBLELOCK CONTAINER 

LOCK JUNIOR RED

CONTAINER LOCK RED SCM  SPIDER SET

Stuksprijs

59.50

Stuksprijs

149.00

Stuksprijs

99.00



349.00
Setprijs

TYPE TCL 6

Laadstroom van 6 Ah voor uitsluitend Lithium accu’s 

10,8 - 18 V. Met LED-indicatie voor de weergave 

van de resterende laadtijd en de laadstatus.

57.00

Stuksprijs

FESTOOL SNELOPLADER 

TYPE T 18+3 LI BASIC (ZONDER LADER EN ACCU)

FESTOOL = VAKMANSCHAP. Toonaangevend op het gebied van 

kwaliteit, duurzaamheid en nauwkeurigheid. Overtuigende ergonomie: 

Kort, licht en met een optimaal zwaartepunt. Koolborstelloze EC-TEC 

motor met geïntegreerd motormanagement voor een lange levensduur. 

Vol-elektronische instelling en uitschakeling van het draaimoment voor 

exact schroeven. 

TECHNISCHE GEGEVENS:
Accuspanning:  18 V
Onb. toerental: 0 - 450/0 - 1.500 min-1

Boordiameter:  hout/staal 45/13 mm
Max. draaimoment:  hout/staal 30/45 Nm
Spanbreedte boorhouder: 1,5 - 13 mm
Gewicht met Li Ion accu:  1,7 kg

*  Bij aankoop van de machine ontvangt u nu  
GRATIS een IVANA bitsset 11-delig.

TYPE DWC 18-4500 LI BASIC (ZONDER LADER EN ACCU)

De meeste schroeven per acculading - door de sterke, koolborstelloze 

motor en de innovatieve start en stop-functie zonder bediening van de 

hoofdschakelaar. Zeer snel heel veel schroeven verwerken - de machine 

draait op zeer hoge toerentallen om snel in serie te schroeven 

(gips- en houtvezelgebondenplaten op metalstud). Het bandschroef-

mechanisme is eenvoudig te roteren voor gebruik in lastige hoeken. 

TECHNISCHE GEGEVENS:
Accuspanning: 18 V
Max. schroeflengte:  55 mm
Toerental (onbelast): 0 - 4.500 min-1

Draaimoment hard/zacht: 14/5 Nm
Gewicht met magazijnadapter: 2,1 kg

*  Bij aankoop van de machine ontvangt u nu GRATIS 2.000 stuks  
IVANA gipsplaatschroeven op band, maat 3.9 x 35 mm.

229.00

Setprijs

FESTOOL ACCU-SCHROEF-/
BOORMACHINE

FESTOOL ACCU-SCHROEFAUTOMAAT
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ONTVANG NU EEN GRATIS 

ACCU BIJ DEZE MACHINE*

ONTVANG NU EEN GRATIS ACCU BIJ DEZE MACHINE*

IVANA en Festool helpen gepassioneerde 

vaklieden hun ambitieuze doelen zo 

efficiënt, effectief, succesvol en gezond 

mogelijk te behalen! Wij willen professio-

nals trots maken op hun geleverde werk. 

Werken met het gereedschap van Festool 

en IVANA garandeert nauwkeurige en 

perfecte resultaten in veilige en stofvrije 

werkomstandigheden met een vaste lage 

cost of ownership. IVANA en Festool 

leveren gereedschap van absolute premium 

kwaliteit voor het beste resultaat.

FESTOOL EN IVANA - 
DE SPECIALISTEN 
VOOR DE BOUW!

ONTVANG NU EEN GRATIS  

18 V 5,2 AH AS ACCU BIJ 

EEN FESTOOL 18 V 

ACCUMACHINE*!

*  De GRATIS extra 18 V accu ontvangt u  
na registratie voor Service all-inclusive + 
aanmelding voor deelname aan de campagne  
via www.festool.nl/18v. Looptijd t/m 30-06-2017.

GRATIS
IVANA BITSSET*

GRATIS
2.000 STUKS IVANA GIPS-
PLAATSCHROEVEN OP BAND*
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DOEL BOUWBESLUIT
In het Bouwbesluit 2012 zijn diverse regels en besluiten samengevoegd. Doel 
van het samenvoegen van de voorschriften in één nieuw Bouwbesluit is de 
samenhang binnen de bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te 
verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren. De regelgeving moet 
er voor zorgen dat tijdens de bouw en na het in gebruik nemen van het 
gebouw door bewoners en/of gebruikers het gebouw voldoet aan de eisen 
voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

VOLDOEN AAN BOUWBESLUIT
De opdrachtgever van een gebouw is ervoor verantwoordelijk dat de 
bouwwerkzaamheden 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 nieuwe 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 de NEN-EN 1996-2 (deel 2 
van de Eurocode 6) zijn in bijlage A (bijlage 1) de milieuklassen omschreven. 
In de normatieve bijlage C (bijlage 2) van NEN-EN 1996-2 is aangegeven 

in welke milieuklassen spouwankers uit welk materiaal toegepast kunnen  
worden. Een meer specifieke beschrijving van de uitvoeringswijze van de 
spouwankers is beschreven in NEN-EN 845-1, de Europese productnorm 
voor spouwankers. 

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, die 
wordt toegepast als buitengevel.  
 
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 milieuklasse 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

GB EN HET BOUWBESLUIT 2012 

Speedplug met kraag en 
verzinkte nagel met 
verzonken kruiskop. Diameter 
8 mm, lengte 50 mm.

Uniflex plug 8 x 200 mm 
voor isolatie dikte 140-160 mm 
en GRATIS inslag hulpstuk 
voor uniflex plug 330200.

16.50

40 x 60 mm, 
100 stuks

8.95

100 stuks

42.50

250 stuks

IVANA HOEKANKERPLUG

UNIFLEX PLUG + GRATIS INSLAG HULPSTUK VOOR UNIFLEX PLUG

HOEKANKERS VERZINKT

Uniflex plug 8 x 160 mm 
voor isolatie dikte 100-120 mm  
en GRATIS inslag hulpstuk 
voor uniflex plug 330160.

36.50

250 stuksUniflex plug 8 x 180 mm voor 
isolatie dikte 120-140 mm en 
GRATIS inslag hulpstuk voor 
uniflex plug 330180.

39.00

250 stuks

Hoekankers die tegenwoordig 
voornamelijk als doel hebben de 
stijlen van kozijnen te bevestigen 
en niet meer als ondersteuning. 
In meerdere maten leverbaar.

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.

INSLAGSPOUWANKERS 

RVS 316 

23.95

250 x 4 mm, 
100 stuks

UNI-FLEXPLUG
Realiseert een strakke en veilige bevestiging van zowel minerale wol als harde isolatie, te gebruiken bij kalkzandsteen, beton en metselwerk. De “flexibele” schotel 
blijft altijd verticaal met het isolatiemateriaal: geen indrukking, behoud van isolatiewaarde. Ook zonder UNI-slagspouwankers realiseert u een sterke bevestiging. 
Hierdoor is het mogelijk om de spouwankers aan te brengen op elke gewenst moment. Dit verhoogt de veiligheid en beperkt de kans op letsel. Een belangrijk 
gegeven voor onze verwerkers op de bouwplaats.

INSLAGHULPSTUK
Hulpstuk voor het plaatsen van een UNI-flexplug. Voorkomt het krom slaan van de UNI-flexpug tijdens het aanbrengen in de wand.

In de maten:
- RVS 316 250 x 4 mm, 100 stuks 23,95. 
- RVS 316 300 x 4 mm, 100 stuks 25,95. 

In de maten:
- 40 x 60 mm, 100 stuks 16,50. 
- 90 x 90 mm met ril, 100 stuks 29,00. 
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Er zijn mallen die helpen bij het plaatsen van 
scharnieren, voor het uitfrezen van scharnier 
sparingen. Zowel voor alle soorten bladscharnieren 
als voor verdekte of onzichtbare scharnieren heeft 
Ivana de juiste scharnierenfreesmal. 

Ivana heeft met haar meerpuntsluitingen een 
nieuwe standaard gezet op het gebied van inbraak-
wering, bedieningsgemak en corrosie vastheid. 
Uiteraard is hierbij eenvoudige montage niet 
vergeten. De nastelbare veiligheidskommen zijn 
met het grootste gemak uiterst precies te monteren 
door gebruik te maken van de Ivana sluitkommen 
freesmal. Er zijn mallen beschikbaar voor elk 
type meerpuntsluiting. 

Voor het monteren van sloten in deuren heeft Ivana 
oplossingen voor iedere denkbare situatie. U kunt 
eenvoudig de sluitplaten infrezen met de freesmal 
voor sluitplaten van Ivana.

Ook heeft Ivana de juiste freesbeitels voor het 
gebruik van de mallen. Het zijn allemaal beitels met 
hardmetalen wisselmessen die meerdere keren 
gebruikt kunnen worden. Hierdoor is de maatvoering 
van het uitgevoerde werk gegarandeerd, dus geen 
afwijkingen doordat beitels kleiner worden bij 
slijpen. U wisselt dan gewoon het wisselmesje op 
de freesbeitel.

Vraag om meer informatie bij uw Ivana leverancier.

Voor het infrezen van scharnieren 
met afgeronde hoeken. 
Met mesjes, geschikt voor 
de scharniermallen. Diameter 
20 mm, lengte 75 mm en 
opnamemaat 8 mm. 62.50

Stuksprijs

IVANA FREESBEITEL TYPE 20

Wisselmesjes geschikt voor 
de type 12 freesbeitel. 
Afmeting 9 x 30 mm. 
Per doos à 10 stuks. 32.95

Doos 10 stuks

IVANA FREESBEITEL MESJES 

TYPE 12 

Wisselmesjes geschikt voor 
de type 20 freesbeitel. 
Afmeting 12 x 12 mm. 
Per doos à 10 stuks. 19.95

Doos 10 stuks

IVANA FREESBEITEL MESJES 

TYPE 20

Keermesgroeffrees voor het 
infrezen van slotplaten en 
kruk- en cilindersparingen, 
met mesjes. Diameter 12 mm, 
lengte 107 mm. 54.95

Stuksprijs

IVANA FREESBEITEL TYPE 12

IVANA FREESGEREEDSCHAP

IVANA 
FREESMAL 
VOOR 
SLUITPLATEN

IVANA FREESMAL VOOR 
ONZICHTBARE SCHARNIEREN

IVANA SCHARNIERENFREESMAL

IVANA SLUITKOMMEN 
FREESMAL

Ivana heeft een compleet assortiment freesgereedschap. Bij ieder type mal uit het Ivana assortiment 

geldt dat de mal slechts eenmaal ingesteld hoeft te worden. In de freesmallen zitten alle mogelijk-

heden verwerkt om de juiste uitsparingen te maken. De freesmal zorgt ervoor dat u iedere keer 

snel en op dezelfde nauwkeurige manier kunt frezen. Zo levert het gebruik van een freesmal veel 

tijd op en zal de foutmarge dalen.



99.00
Stuksprijs
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Universele kleefband voor zowel damp- 
remmende als dampdoorlatende folies. Toe 
te passen bij het herstellen van kleine scheuren 
en verkleven van folieoverlappingen. 

Rolafmeting 60 mm x 25 meter. 

-  Binnen en buiten toepasbaar. 
-  Kleeft op hout, glas,  

metaal etc.
-  Gewapende tape: zeer sterk.

Toepasbaar als afdichting voor goten of gevels en 
als dilatatie afwerking op daken en galerijvloeren. 
Dikte: 0,5 Mu. Leverbaar in diverse breedtes. 
Bijvoorbeeld: 
20 m x 100 mm €  9,- 
20 m x 150 mm € 16,45

Dampopen en regendicht spinvlies membraan. 
3-Laagse folie bestaande uit een polypropyleen 
film tussen 2 lagen Geotextile. Eenvoudig te 
verwerken door het geringe gewicht en af te 
rollen zonder vervorming of bulten.

Voorzien van CE keurmerk EN 
13859-1 en EN 13859-2. 
Brandklasse (EN 13501-1): E. 
Leverbaar als rol à 75 m2: 
lengte 50 m x breedte 1,5 m.

Vochtkerende folie gemaakt van polyethyleen voor afdichtingen 
in bouwconstructies zoals in funderingen, kozijnaansluitingen 
en muurlateien. Gemakkelijk te verwerken en scheurvast. 
Verkrijgbaar in veel verschillende breedtematen.

24.95

Stuksprijs

27.95

Stuksprijs

9.00

Per rol vanaf

79.00

Per rol

3.75

Per rol à 150 mm 
breed vanaf

DELTA®-MULTI-BAND M60 

EPDM FOLIE,

20 METER

IVANA DPC-FOLIE, 

50 METER

IVANA DAK/WANDFOLIE N

Nok- en hoekkeperrol voor de 
verluchting van normaal 
geprofileerde pannendaken, 
met zijdelingse aluminiumranden. 
Leverbaar in 310 mm breed, 5 meter 
lang in de kleuren zwart of rood.

IVANA ONDERVORST ROLL

RAPID R311 
HAMERTACKER

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

-  Snel laden d.m.v. lichte druk  

op knop.

- Geen losse veer of onderdelen.

-  Extra grote bufferplaat  

beschermt materiaal.

-  Dubbel slagmes voor extra  

lange levensduur.

-  Voor vlakdraadnieten  

type 140/6-12 mm.

-  Maximaal comfort, snelheid  

en kracht.

- Stalen uitvoering. 

- Made in Sweden.

NU INCLUSIEF 
KOFFER, HOLSTER 
EN 50.000 NIETEN



69.00
Stuksprijs
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Kunststof waterslang met speciale inlagen 

waardoor deze niet tordeert. 

Leverbaar in 3 verschillende maten: 

-   diameter 17 mm (inwendig 12,5 mm), 

lengte 25 meter,

-  diameter 17 mm (inwendig 12,5 mm), 

lengte 50 meter en 

-  diameter 25 mm (inwendig 19 mm),  

lengte 50 meter.

IVANA BOUWSLANG

MULTIFUNCTIONELE MUURSCANNER MET STROOM & METAAL 

SCAN EN DISPLAY MET ACHTERGRONDVERLICHTING

Lokaliseert tot 38 mm diepte eenvoudig het midden, de randen en 

de richting van houten en metalen balken achter muren, vloeren en 

plafonds. Detecteert de aanwezigheid van elektrische bedrading tot 

50 mm diep en lokaliseert tevens betonijzer en koperpijp! Corrigeert 

automatisch gebruikelijke fouten en helpt bij het onderscheiden van 

ondiepe en diepe locaties.

DIEP SCANNING BALK ZOEKER MET SPOTLITE® POINTER EN 

WIREWARNING® ZOEKER

Lokaliseert tot 38 mm diepte eenvoudig het midden, de randen en de 

richting van houten en metalen balken achter muren, vloeren en plafonds. 

Geeft met pijl op de muur aan waar het midden van de balk is. 

Detecteert de aanwezigheid van elektrische bedrading tot 50 mm diep.

79.00

Stuksprijs

39.00

Stuksprijs

17.50

Per rol vanaf

MULTISCANNER L550 ONESTEP STUDSENSOR L50

STANLEY 
PLATEAUWAGEN 
SXWTD-PC506 

De 6,4 kg wegende transportwagen is 

gemaakt van stevig maar lichtgewicht 

aluminium, met een geïntegreerd en 

inklapbaar handvat dat tot 100 cm 

kan worden uitgeschoven. Hierdoor 

kunt u eenvoudig tot 135 kg in één 

keer vervoeren. 

De gelagerde rubberen wielen zijn 

volledig inklapbaar waardoor de 

plateauwagen weinig ruimte in 

beslag neemt.



369.00
Stuksprijs

ALTIJD DICHTBIJ!

NEDERLAND
Alkmaar
Almelo
Amersfoort
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

V 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
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IVANA SCHRAGENSET

Inklapbare schragenset. De poten kunnen in de draagbalk 
geklapt worden waardoor er een klein pakket overblijft, 
dus een grote ruimtebesparing.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Lengte draagbalk: 100 cm
Hoogte schraag:  80 cm
Belastbaarheid  
1 schraag:  150 kg
Belastbaarheid 
2 schragen:  250 kg
Gewicht per  
schraag:  4,1 kg

29.95

Setprijs

Voor het hijsen van kozijnen en zware 
deuren. Formaat 25 mm x 30 cm. 
Draaggewicht maximaal 300 kg.

IVANA KOZIJNHIJSBANDJES

5.90

Per 10 stuks

NIEUW
FEIN SUPERCUT FSC500QSL 
NIEUWE MODEL!

De geheel vernieuwde FEIN SuperCut:

-  45% sneller werken door sterkere motor en  

grotere uitslag.

-  70% minder vibratie maakt langduriger  

werken wettelijk toegestaan.

-  50% minder geluid zorgt voor  

aangenamer werken.

-  Uitgevoerd met StarlockMAX systeem  

waarmee alle Starlock accessoires  

voor de MultiMaster ook op de  

nieuwe SuperCut passen.

 - Geleverd in een systainer.

*  Speciale introductie actie: U ontvangt gratis  

5 stuks E-Cut zaagbladen na online registratie  

van de extra garantie met code: FSC2017.

GRATIS
5 STUKS E-CUT  
ZAAGBLADEN NA UW  
GARANTIEREGISTRATIE*


