
Stuksprijs

279.00

O K T O B E R

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.

FESTOOL DECOUPEERZAAGMACHINE 
PS 300 EQ-PLUS OF PSB 300 EQ-PLUS

GRATIS
SYSTAINER TOOLBOX 
EN 15 STUKS IVANA 
DECOUPEERZAGEN*

Perfect voor universele toepassingen. De pendeldecoupeerzaag TRION - door en door robuust, krachtig 

en ergonomisch. Voor absolute precisie zorgt de gepatenteerde drievoudige zaagbladgeleiding met 

parallel verstelbare hardmetalen plaatjes. De splinterbescherming bespaart nabehandeling. En met 

een perfecte ergonomie en ideaal zwaartepunt kan de TRION ook bij de bediening met één hand 

gemakkelijk en veilig worden geleid. 

 

*  Wordt geleverd met GRATIS SYS-TB-1 Systainer 1 T-loc koffer en 3x 5 stuks IVANA decoupeerzaagjes.
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Opgenomen vermogen: 720 W 

Aantal slagen: 1.000 - 2.900/min 

Pendelslagafstelling in trappen: 4 

Verstek: 0 - 45 

Zaagdiepte hout: 120 mm 

Zaagdiepte NE-metaal: 20 mm 

Zaagdiepte staal (zacht):  10 mm 

Gewicht: 2,4 kg

PSB 300 EQ-PLUS 
(BEUGEL MODEL)

PS 300 EQ-PLUS 
(RECHT MODEL)



WISSELGARNITUUR INCLUSIEF KRUKROZETTEN

19.95

Setprijs

Kruk/knop vast. Leverbaar in 4 uitvoeringen: 
33, 88, 55 of 44.

DEURKRUK (WC) INCLUSIEF KRUKROZETTEN EN 

VRIJ/BEZET ROZETTEN 

ROZETTEN

IVANA BASIC 
DEURBESLAG RVS

19.95

Setprijs

2.50

Setprijs

Leverbaar in 4 uitvoeringen: 33, 88, 55 of 44.

Leverbaar in 3 uitvoeringen: blind, cilinder of sleutel.

Roestvaststalen rozet-krukgarnituur 

voor binnendeuren. Getest conform 

NEN EN 1906: 37-0140A, klasse 3. 

Met hooghoudveer en rechts/links 

toepasbaar. Leverbaar in de uitvoeringen 

zoals hieronder getoond.

WWW.IVANA.COM2

DEURKRUK (LOOP) INCLUSIEF KRUKROZETTEN

12.95

Setprijs

Leverbaar in 4 uitvoeringen: type 33, 88, 55 of 44.

NIEUW

TYPE 88

TYPE 33

TYPE 44

TYPE 55
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Inbouw tochtstrip voor naar binnen- 
en buitendraaiende deuren en ramen, 
voor kieren tot 6 mm. Afname per 
koker van 25 lengtes à 240 cm. 

IVANA TOCHTPROFIEL TYPE AIB 4G, 

240 CM

42.95

Prijs per koker

Voor klep- en uitzetramen, 
wegdraaibaar. Afname per 
doos van 8 stuks. 19.95

Stuksprijs

IVANA COMBI RVS 

RAAMUITZETTER MET 

VERGRENDELING 

Afname per doos van 10 stuks. 13.95

Stuksprijs

IVANA COMBI RVS RAAMUITZETTER 

WEGDRAAIBAAR

Windzekere uitvoering met 
5 ventilatiestanden, geleverd 
exclusief stelpen. Afname  
per doos van 12 stuks. 9.95

Stuksprijs

IVANA HABILIS RVS 

RAAMUITZETTER 30 CM

Aluminium raamsluiting voor houten ramen met drukknopbediening en ventilatiestand. 
Verkrijgbaar in een linkssluitende (LS) of rechtssluitende (RS) uitvoering. Afname van doos  
à 10 stuks. 7.65

Prijs vanaf

IVANA RAAMSLUITING MET DRUKKNOP

-  Opbouwsluiting met cilinderslot voor houten ramen, geleverd inclusief smalle sluitkom.
- Verkrijgbaar in Rechts of Links uitvoering.
- Kleur Alu.
-  Veilig en betrouwbaar, voldoet aan SKG* en Politie Keurmerk Veilig Wonen.
- Met haakschoot. 16.95

Stuksprijs

IVANA RAAMSLUITING AFSLUITBAAR 

IVANA LEUNINGHOUDERS

Gemaakt van aluminium F1, geschikt voor ronde 
leuningen en in diverse uitvoeringen leverbaar.

LEUNINGHOUDER ROND OPSCHROEVEND 
HOL ALUMINIUM
De leuninghouder komt 65 mm naar voren.

LEUNINGHOUDER OPSCHROEVEND 
HOL ALUMINIUM
De leuninghouder komt 65 mm naar voren.

LEUNINGHOUDER ROND BLIND 
HOL ALUMINIUM
Deze wordt bevestigd met een keilbout of 
stokschroef. De leuninghouder komt 65 mm 
naar voren.

LEUNINGHOUDER KEILBOUT M8 
HOL ALUMINIUM
De leuninghouder komt 65 mm naar voren.

1.95

Stuksprijs

1.45

Stuksprijs

1.95

Stuksprijs

1.35

Stuksprijs



89.00
Prijs per rol
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PANDSER® 
EEN COMPLETE LIJN EPDM-PRODUCTEN 
VOOR DAK, GOOT EN GEVEL 

Pandser heeft een breed assortiment aan eenvoudig aan te brengen 

EPDM producten. Door de eenvoudige installatie door middel van 

lijmen en niet meer het traditionele branden met bitumen kunnen 

aannemers en ZZP’ers met deze producten steeds vaker een dakklus 

zelf uitvoeren in plaats van duur uitbesteden. Tevens is er steeds 

meer vraag naar het hoogwaardige EPDM rubber vanwege zijn 

aanzienlijk langere levensduur dan de traditionele toepassing een 

dak bekleed met bitumen. Hieronder hebben we een aantal 

producten uitgelicht, voor meer informatie kunt u terecht bij uw 

IVANA leverancier of kijk op www.pandser.nl.

PANDSER EPDM STROKEN 0,5 MM PANDSER EPDM STROKEN 0,5 MM ZK ACRYL

PANDSER FAST FLASH 

LOODVERVANGER

Is een Uv-bestendig waterkerend flexibel membraan. 
Indien DPC niet voldoet volgens het bestek dan is EPDM de 
ideale vervanger, tevens geeft het materiaal geen reactie 
met cement en mortel. Afmeting 300 mm x 20 m x 0,5 mm.

PANDSER EPDM ZK-A is ideaal toepasbaar als waterkering 
rondom (stel) kozijnen. Door de hoge elasticiteit en 
goede water en winddichting is EPDM ZK-A ook op 
zeer diverse plaatsen toe te passen als luchtdichte tape. 
Denk hier aan kozijn binnen spouw aansluitingen. 
Afmeting 150 mm x 20 m. 

De tweede generatie lood-

vervanger, zelfklevend en 

eenvoudiger te verwerken. 

Veilige en duurzame 

afwerking, te gebruiken 

als waterkerend materiaal op 

de gevel, bij de schoorsteen, 

dakvenster/dakkapel, kilgoten, 

dakraam/zonnepanelen en 

ventilatie-/afvoerpijpen. 

Afmeting 280 mm x 5 m, 

kleur grijs of zwart.

Voor het waterdicht afkitten en lijmen van EPDM op 
horizontale en verticale (met primer voorbehandelde) 
ondergronden. Zeer elastisch en watervast. Zonder 
oplosmiddel, siliconen en isocyanaten. Koker à 290 ml.

PANDSER EPDM SEALER     

27.95

Prijs per rol

45.90

Prijs per rol

7.75

Stuksprijs

DAK

GEVEL

GOOT

DAKBEDEKKING
- EPDM rubberproducten voor DAK - GOOT - GEVEL.
- Fast Flash; de 2e generatie loodvervanger.
- Snel & eenvoudig; tot 60% tijdsbesparing.
- Duurzaam; extreem lange levensduur.
- Geen brandgevaar; veilig aan te brengen.
- UV & ozonbestendig.
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RANDBEVEILIGING BEUGEL 370 X 65 X 5,5 MM 

VERZINKT

RANDBEKISTING SPIJKERPLAAT 

MET SPANHULS 8 X 50

METALEN RANDKIST VERZINKT 

220 MM X 2 M

RANDBEVEILIGING 

LIJMPLAAT VERZINKT

SNELSPANNERS VERZINKT 300 - 600 MM

Herbruikbare beugel om m.b.v. standaard steigerpijpen een tijdelijke 
randbeveiliging te plaatsen. Deze Aboma gecertificeerde 
valbeveiling wordt gebruikt in de wand rond vloerranden 
tijdens de bouw. Voor de RB-Beugel zijn verschillende 
bevestigingsplaten (lijmplaat, spijkerplaat, betonplaat) 
beschikbaar.

Montageplaat voor Aboma gecertificeerde 
montage van een RB-Beugel 
door middel van verlijming in 
de lijmvoeg (tussen de 
bovenste 2 lagen elementen) 
van de kalkzandsteenmuur.

Montageplaat voor Aboma gecertifi-
ceerde montage van een RB-Beugel 
met gespijkerde spanhuls op de kop 
van de kalkzandsteenmuur. Niet voor 
toepassing bij kanaalplaatvloeren.

Geprofileerde, dunne metalen randkist voor een 
gestorte vloerconstructie die met snelspanners 
in het werk wordt gesteld. De metalen randkist 
is een “verloren” bekisting, 
waardoor ontkisten niet 
meer nodig is. Voor vrijwel 
elke vloerdikte moeiteloos 
toegepast.

Snelspanners zijn in afstand verstelbare bevestigingen 
voor het afspannen (schoren) van een metalen randkist 
aan de supporter/wapening van een breedplaatvloer.

41.95

10 stuks

41.95

100 stuks

65.00

10 stuks

37.95

50 stuks

52.95

50 stuks

KIMVERBREDER VERZINKT 1.000 MM

Elektrolytisch verzinkte staalplaat voor de ondersteuning 
van metselwerk bij kleine maatafwijking van de kim of 
vloer. Maximaal op te vangen overkraging is 20 mm. 
Door de ronde gaten kan de mortel hechten aan de 
ondergrond. 31.90

10 stuks

HOEKSTUK VERZINKT, VANAF 

VLOERHOOGTE 220 MM

Universeel hoekstuk, leverbaar in 2 (vloer)hoogtematen, 
voor toepassing ter plaatse van in- of uitwendige hoeken 
bij het gebruik van een metalen randkist. 48.75

25 stuks
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225.00
Nu

HIJSBANDEN RONDSTROPPEN

Polyester hijsbanden met 2 lussen, leverbaar in 
3 uitvoeringen en diverse afmetingen.
Hijsband violet = max. draagvermogen 1 ton.
Hijsband groen = max. draagvermogen 2 ton.
Hijsband geel = max. draagvermogen 3 ton.
PER STUK GELEVERD INCLUSIEF CERTIFICAAT!

Polyester rondstroppen, eindloos geproduceerd en 
leverbaar in 3 uitvoering en diverse afmetingen.
Rondstrop violet = max. draagvermogen 1 ton.
Rondstrop groen = max. draagvermogen 2 ton.
Rondstrop geel = max. draagvermogen 3 ton.
PER STUK GELEVERD INCLUSIEF CERTIFICAAT!9.95

Stuksprijs

7.00

Stuksprijs

MAKITA BLADBLAZER
2 X 18 V DUB362Z
BESPAAR OP ALLES, BEHALVE KRACHT 

Dankzij de door en door beproefde accu- en laadtechnologie van Makita 

zijn je accu’s vaak sneller vol dan leeg en kun je blijven doorwerken. 

Dan bespaar je fors op brandstof en onderhoud, het milieu en je eigen 

gezondheid. Je oren en longen zullen je dankbaar zijn. De Makita 2 x 18 V 

lijn is een investering die zichzelf snel terugverdient en voldoet aan alle 

milieu-eisen.

TECHNISCHE GEGEVENS: 

-  Lichte, maar krachtige 2 x 18 V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor het 

onderhoud van stadsparken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of 

elke andere lawaaigevoelige omgeving.

-  Machine is ergonomisch vormgegeven, voorzien van softgrip en 

dankzij de duimtoetsen (aan-uit) minder vermoeiend in gebruik.

- Levering zonder accu’s en lader.
zonder lader en accu
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NIEUWBLÅKLÄDER 
BAGGY DENIM 
STRETCH X1900

X1900 1141: 55% katoen, 

15% polyamide, 30% polyester, 

denim, gecoat, CORDURA®, 

340 g/m². Wees de eerste 

met het nieuwste! Duurzame 

werkbroek met laag kruis en 

slim-fit broekspijpen. De broek 

is ontworpen om comfortabel 

laag te dragen op de heupen. 

Voor optimale bewegingsvrijheid 

en veel comfort heeft de broek  

stretchdelen in het kruis en 

op de kuiten. Leverbaar in 

marineblauw, zwart en in

diverse maten. 115.00
Stuksprijs

7

1459 1845: Materiaal 65% polyester, 35% katoen. 
Moderne servicebroek in een licht, maar duurzaam 
materiaal met sneldrogende eigenschappen. Het 
model heeft een smallere pasvorm 
en voorgevormde knieën, 
elastische delen op het 
zitvlak, knieën en in het kruis 
voor meer comfort. 
Leverbaar in 8 kleuren.

BLÅKLÄDER SERVICE 

WERKBROEK STRETCH

BLÅKLÄDER SOFTSHELL JACK BLÅKLÄDER LICHTGEWICHT 

FUNCTIONELE WINTERJAS

92.50

Stuksprijs

95.00

Stuksprijs

57.00

Stuksprijs

Stuksprijs

65.00

BLÅKLÄDER GEBREID 
VEST MET SOFTSHELL

4930 2117: 100% polyester, gebreid, 170 g/m². Populair gebreid vest 

met capuchon in cool design en comfortabel materiaal. Versterkt met 

softshell materiaal op de ellebogen, schouders en rug voor hogere 

duurzaamheid. Het vest is voorzien van praktische zakken en is 

geschikt voor zowel werk als vrije tijd. Leverbaar in diverse kleuren 

en maten. Ook beschikbaar als damesmodel in de kleur  

grijs en antraciet (model 4931).

4949 2517: 100% polyester, 3 lagen softshell-stof, 
winddicht, ademend, 300 g/m². Flexibel en veelzijdig 
zacht softshell jack, perfect als tussenlaag onder een 
winterjas of op minder koude 
dagen als buitenlaag. Maximale 
bewegingsvrijheid door stretchy, 
wind- en waterdicht materiaal. 
Leverbaar in 5 kleuren.

4890 1977: 100% polyester, oxford, gelamineerd, 
wind- en waterdicht, ademend, 200 g/m². 
Quiltvoering in de mouwen, Airmesh voering, 
lichtgewicht voering. Wind- 
en waterdicht materiaal 
met ademende functie, 
getapete naden. 
Leverbaar in 6 kleuren.
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NU OOK GELIJKSLUITENDE CILINDERS UIT 

VOORRAAD LEVERBAAR

We ontwikkelden de Necoloc 8900 SKG*** cilinder op 

basis van klantwensen en ervaring. We hebben de cilinders 

daarom uitgerust met maximale veiligheidsniveaus, een 

hoge mate van molest- en inbraakwerendheid. De 

Necoloc 8900-cilinder SKG*** is certificaat beveiligd en 

merk beschermd. Wij leveren de cilinders gelijksluitend 

in SKG***. Al onze Necoloc 8900 cilinders zijn standaard 

voorzien van kerntrekbeveiliging. Hierdoor is deze 

cilinder in combinatie met normaal veiligheidsbeslag 

een uitstekend alternatief voor veiligheidsbeslag met 

kerntrekbeveiliging. 

De cilinders worden uit voorraad 

geleverd met certificaat, eventueel 

gelijksluitend, in de halve-, dubbele- en knop cilinder 

uitvoering. Per gecertificeerde set worden er standaard 

6 sleutels bijgeleverd. Extra sleutels mee bestellen kan 

uiteraard ook. Het later bijbestellen van cilinders en sleutels 

kan alleen op basis van het bijgeleverde certificaat.

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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IVANA NECOLOC 

VEILIGHEIDSBESLAG OF 
EEN CILINDER MET
KERNTREKBEVEILIGING?

Veiligheidsbeslag voorzien van kerntrekbeveiliging is 

momenteel de beste bescherming om het forceren 

van de cilinder tegen te gaan. Veiligheidsbeslag 

met kerntrekbeveiliging voorzien van een SKG*** 

keurmerk kan een minimale uittrekkracht van 15kn 

weerstaan (1.500 kg).

Uiteraard kunt u ook de cilinder vervangen voor een 

cilinder uit de Necoloc 8900 SKG*** serie met 

kerntrekbeveiliging, deze biedt namelijk naast 

kerntrekbeveiliging ook bescherming tegen andere 

methodes zoals de klopsleutel of lockpicking. De 

klopsleutel is een voorgevormde sleutel waarbij de 

palletjes in de cilinder geleidelijk in lijn getikt worden 

waarna de cilinder gedraaid kan worden. Lockpicking 

werkt met kleine hendels die de palletjes in lijn 

werken zodat de cilinder gedraaid kan worden.

Vraag bij uw IVANA leverancier naar de beste 

oplossing voor u!


