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449.00
Setprijs
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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.
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Machines:

-  ACCU BOOR-/SCHROEFMACHINE DDF484

  Snelle, robuuste en duurzame koolborstelloze 

machine voor allround boor- en schroefwerk-

zaamheden. Voorzien van 13 mm snelspanboor-

kop met asblokkering en dubbele ledverlichting 

voor nog beter zicht op het werk.

- ACCU HAAKSE SLIJPER DGA504 

  Dankzij de verhoogde efficiëntie van de  

koolborstelloze motor met elektronische  

sturing, levert deze 18 V machine bijna  

dezelfde prestaties als een gesnoerd model.

MAKITA COMBISET 18 V

NU MET GRATIS IVANA 
BITSET EN IVANA 
DOORSLIJPSCHIJVEN* 

*  U ontvangt nu bij aankoop gratis een Ivana bitset 11-delig  

standaard (art.nr. 46168) en 10 stuks Ivana doorslijpschijven  

Inox in blik (art.nr. 54825).

Setprijs van e 544,-, voor e 449,-.

VOOR BOREN, SCHROEVEN EN SLIJPEN

Set bestaande uit twee machines, twee stuks 18 V 5,0 Ah accu en snellader, geleverd  

in twee afzonderlijke Mboxen. 

S E P T E M B E R



24.95
Stuksprijs vanaf

279.00
Stuksprijs

ONZICHTBARE SCHARNIEREN

Leverbaar in: 
- 60 kg vernikkeld, zilver, wit en mat zwart. 
- 80 kg vernikkeld en zilver.

NIEUW
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NIEUW

Onzichtbare scharnieren, geschikt voor een deurgewicht van 60 of 

80 kg in diverse kleuren leverbaar. De freesmaten van de uitvoering 

60 kg of 80 kg zijn identiek. Links/rechts toepasbaar en 3D 

instelbaar. Plaats 3 onzichtbare scharnieren per deur. De schroeven 

worden door aluminium kapjes in kleur afgedekt. Geschikt voor 

brandwerende deuren. Verpakt per 3 stuks.

IVANA NECO-PROJECTSLOTEN 
MAGNEET
Bij de Ivana projectsloten met magnetische dagschoot is de dagschoot bij 
geopende deur vlak met de voorplaat, hetgeen een mooie strakke uitstraling 
geeft. Wanneer de deur volledig gesloten is, wordt de dagschoot door 
magnetische werking in de sluitplaat getrokken. Hierdoor heeft u geen sluitplaten 
met een lip nodig. Ideaal voor gebruik bij stompe deuren! Een groot bijkomend 
voordeel is dat het slaan van de schoot tegen het kozijn wordt uitgesloten en 
dat u geen uitstekende hoeken en kanten meer heeft bij de geopende deur en 
bij het kozijn. De maatvoering van de projectsloten uitvoering magneet is gelijk 
aan andere Ivana projectsloten. Hierdoor is uw huidige Ivana slot eenvoudig om 
te wisselen naar een Ivana magneetslot. Tevens hebben wij freesmallen in het 
programma om de sluitplaten en sloten snel en foutloos te frezen!

Vraag naar meer informatie over dit product bij uw dichtstbijzijnde Ivana dealer, 
onze medewerkers helpen u graag verder.

15.95
Stuksprijs

MAGNEET 

LOOPSLOT 

MAGNEET 

WC-SLOT 

Magneet dag- en nachtslot 
met RVS afgeronde voorplaat 
20 x 235 mm (D/N 1427 CM, 
art.nr. 51483).

MAGNEET DAG- 

EN NACHTSLOT

Magneet wc-slot met 
RVS afgeronde voorplaat 
20 x 235 mm (W/C 1417 TM, 
art.nr. 51484).

Magneet loopslot met 
RVS afgeronde voorplaat 
20 x 235 mm (Loop 1437 LM, 
art.nr. 51485).

(Sluitplaat D/N, 
art.nr. 51486).

(Sluitplaat loop, 
art.nr. 51487).

18.95
Stuksprijs

19.95
Stuksprijs

MAGNEET 

SLUITPLAAT 

VOOR DAG- 

EN NACHT- 

EN WC-SLOT 

MAGNEET 

SLUITPLAAT 

VOOR 

LOOPSLOT 

FREESMAL 
VOOR 
ONZICHTBARE 
SCHARNIEREN

Uiteraard hebben wij ook een 

nieuwe uitvoering van de  

freesmal om de onzichtbare 

scharnieren perfect te frezen 

en te monteren!

Voor oudere uitvoeringen van 

de Ivana freesmal voor 

onzichtbare scharnieren zijn 

vervangingssets leverbaar.



55.00
Stuksprijs

279.00
Stuksprijs

NIEUW
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9.95
Setprijs

1.35*

Stuksprijs

6.95
Stuksprijs

12.50
Stuksprijs

Voor het bewerken en doorslijpen van metaal/RVS met een zeer 

goede standtijd en hoog snijvermogen. 125 x 1 x asgat 22,2 mm. 

Per 10 stuks in een bewaarblik.

IVANA DOORSLIJPSCHIJF INOX 
125 X 1 MM BLIK À 10 STUKS

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.

Tevens kleeflagen los leverbaar als navulling, 2x 30 kleeflagen 

voor e 44,-.

IVANA FIJNSTOFMAT

* € 1,35 per stuk bij afname van 40 stuks naar keuze.

SCHUURBAND 100 X 610

VERF-/GLASSCHRAPER

Korrel 60, 80, 100 en 120.

IVANA 
STOFDEUR 
MET RITS

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.



SCHROEVEN NIET 

ZICHTBAAR, DUS 

GEEN 1-TOER 

SCHROEVEN NODIG

39.95
Vanaf
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0.70
Per meter

Aluminium inbouwprofiel  
300 cm met TPE lip, voor 
afdichting van naar binnen-  
en buitendraaiende deuren 
en ramen.

IVANA ANTI-INBRAAKSTRIPS

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*.

SCHROEVEN NIET 

ZICHTBAAR, DUS 

GEEN 1-TOER 

SCHROEVEN NODIG

TYPE M2 VOOR NAAR BINNENDRAAIENDE (VOOR)DEUREN

In wit (RAL 9010) 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).

IVANA TOCHTPROFIEL  

4G AR 16 MM

IVANA VALDORPEL
Uitvoerig op duurzaamheid geteste, hoogwaardige aluminium valdorpels. Geschikt voor plaatsing aan de 
onderzijde van houten binnen- en buitendeuren. Leverbaar in 7 standaard lengtes (628, 728, 828, 928, 
1.028, 1.128 en 1.228 mm), met infreesmaat 15 x 30 mm. De Ivana valdorpels zijn  
echter ook op maat te bestellen!

LEVERBAAR IN 3 VERSCHILLENDE UITVOERINGEN:
1. IVANA VALDORPEL RUBBER

 Voor universele toepassing tegen tocht.
2. IVANA VALDORPEL BORSTEL

  Voor toepassing tegen tocht, ideaal voor gebruik bij ruwe  
en oneffen vloeren.

3. IVANA VALDORPEL GELUID- & BRANDWEREND

  Geluidsisolatie RS,w,0 51 dB (getest door ift Rosenheim)  
met hoogwaardige siliconenafdichting, toepasbaar in  
30 en 60 minuten brandwerende deurconstructies en  
rook- en tochtwerend.

VOORDELEN VAN IVANA VALDORPELS:
- Enkelzijdige bediening aan de scharnierzijde. 
-  Aandrukknop met groot contactoppervlak maakt montage  

zonder stootplaatje mogelijk. 
- Groot werkingsbereik door maximale slag van 20 mm. 
-  Loodrechte verplaatsing van het binnenwerk zonder zijwaartse  

beweging voor 1-2 mm afhangspeling. 
- Automatische scheefstelling voor oneffen vloeren. 
-  De No-Break functie zorgt ervoor dat het binnenwerk terugveert  

als er obstakels, zoals snoeren, onder de deur liggen. 
-  Op duurzaamheid getest tot 1 miljoen open- en dichtbewegingen.
- 5 jaar garantie. 
-  De standaard lengtes zijn maximaal 150 mm in te korten  

(enkel de 1.128 mm uitvoering is tot 100 mm in te korten). 17.95

Stuksprijs rubber
928 mm



39.95
Vanaf

WWW.IVANA.COM 5

SCHROEVEN NIET 

ZICHTBAAR, DUS 

GEEN 1-TOER 

SCHROEVEN NODIG

IVANA TOCHTPROFIEL  

4G AR 16 MM

MET IVANA EASY KRIJGT U HET IN AL DEZE SITUATIES VOOR ELKAAR!

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.

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.

Hoe krijgen uw thuiszorg 

medewerkers probleemloos 

toegang tot een zorgwoning? 

Snel, geregistreerd, zonder 

sleutel, met smartphone! 

Langer thuis wonen is de 

toekomst. Hoe past u uw 

woning aan om dit ook 

werkelijk mogelijk te maken? 

Gedoe met sleutels vind je 

niks? Liever een handige, 

snelle app voor gemakkelijke 

en veilige toegang tot 

je woning?



6.95
Stuksprijs

IVANA LUCHTDICHTKIT 
SPRAYBOND 

Verspuitbare MS polymeer, speciaal 

ontwikkeld om kieren en naden luchtdicht 

af te dichten. Blijvend elastisch en toepasbaar 

op alle gebruikelijke bouwmaterialen. Voor 

het uitsmeren of modelleren van de kit is 

eenvoudig een kwast te gebruiken.

OOK LEVERBAAR 
IVANA LUCHTDICHTKIT 

CLEANER 500 ML EN IVANA 
LUCHTDICHTKIT PISTOOL

55.95
Stuksprijs

IVANA WATERPAS PREMIUM

Extra zware kwaliteit stelwaterpas met ribben tegen torderen, profielgewicht 900 g/m, nauwkeurigheid 0.3 mm/m 
(in standaard positie), met 4 libellen en handvatten. Lengte 180 cm.

6 WWW.IVANA.COM

Formaat 60 x 80, 57 x 2,5 mm zonder ril.

HOEKANKER VERZINKT

Voor de montage van kozijnhoeken met een 
doorvoergat 13 mm in kalkzandsteen.

CONSTRUCTIEKRAAGPLUG FISCHER S12 FUS

39.95
Per 100 stuks

48.95
Per 100 stuks 

NIEUW

8.95

20 m x 100 mm, 
per rol

Toepasbaar als afdichting voor goten of gevels en 
als dilatatie afwerking op daken en galerijvloeren. 
Dikte: 0,5 Mu. Leverbaar in 100, 150, 200, 250, 300,  
500 en 1.000 mm breed.

Voor het opleggen van  
systeemvloeren (max. overspanning ± 6 m1) en 
dakelementen en het opsluiten van scheidingswanden. 
Afmeting 80 x 7.500 x 5 mm. Afname per 20 rol.

EPDM FOLIE, 

20 METER

4.60
Per rol

OPLEG DRUKVILT DIKTE 5 MM

GOEDE
COMBI



55.95
Stuksprijs
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4.95
Per rol

10.00
Per set à 10 stuks

5.95
Bus 0,75 liter

IVANA GRONDVERF WIT WA 

(WATERGEDRAGEN)

IVANA PATENTPUNTKWASTEN PROF

Patentpuntkwast met houten steel en een mix vulling 
van varkenshaar en kunstvezel geschikt voor alkydhars- 
en acrylverf. Leverbaar in nr. 10, 12, 14, 16, 18 en 20.

Watergedragen grondverf voor binnen, voldoet aan 
Arbo-wet voor binnenshuis gebruik. Geschikt voor 
hout en voorbehandeld metaal. Stofdroog na ±1 uur 
en overschilderbaar na ±6 uur. Leverbaar in 0,75 en 
2,5 liter.

IVANA LAKKEN ZIJDEGLANS RAL 9010

VERFBAK 24 X 32 CM

Goed dekkende aflak voor duurzame bescherming van hout, harde 
kunststoffen en metaal. Verkrijgbaar in zijdeglans 
en hoogglans en beschikt over een langdurig 
glansbehoud. Voor binnen en buiten gebruik. 
Leverbaar in 0,75 en 2,5 liter en in de kleuren wit, 
RAL 9010, RAL 9001 en zwart.

VOOR PROFESSIONEEL 
GEBRUIK!

Het ideale zelfklevende vlies met een PE-toplaag voor 
het afdekken van allerlei ondergronden en trappen en 
biedt bescherming tijdens de bouwfase. 
Rol: 65 cm x 25 m en 1 m x 25 m.

Rol van 50 mm x 33 m. Uitermate geschikt voor 
het afplakken van stucloper op diverse ondergronden. 
Zonder lijm of overige resten te verwijderen tot 
4 weken na aanbrengen.

IVANA AFDEKVLIES STANDAARDIVANA STUCLOPERTAPE

3.45
Stuksprijs vanaf

10.95
Bus 0,75 liter

36.00
Rol 1 m x 25 m
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269.00
Setprijs

259.00
Setprijs

Voor al uw schroef- en boorwerkzaamheden in 

zowel hout, staal en baksteen. Voorzien van 

4-versnellingen en tot 3.800 omw./min. voor een 

snelle en schone boorvoortgang. Tot 60 Nm 

draaimoment voor maximale schroevenmaat 10 x 

300 mm. Basic uitvoering - machine zonder accu’s 

en oplader. Nu geleverd met GRATIS volledig 

bitassortiment en CENTROTEC bithouder!

Voortreffelijke gewicht-/prestatieverhouding 

dankzij de combinatie van een lichte koolbortel-

loze EC-motor en de compacte C-bouwvorm. 

Voorzien van trillingsdemping voor ontspannen 

werken; hoogste werkcomfort in elke situatie. 

Basic uitvoering - machine zonder accu’s 

en oplader. Nu geleverd met GRATIS afzuig-

adapter voor stofvrij werken!

FESTOOL ACCU-KLOPBOORMACHINE 
PDC 18/4 BASIC

FESTOOL ACCU-BOORHAMER 
BHC 18 BASIC

GRATIS
VOLLEDIG BIT-ASSORTIMENT 
EN CENTROTEC 
BITHOUDER 
T.W.V. € 37,60

NU EEN GRATIS ACCU T.W.V. € 98,- 
NA AANSCHAF VAN EEN 18 V 
FESTOOL MACHINE 
NAAR KEUZE. 
MELD UW MACHINE AAN OP 
WWW.FESTOOL.NL/18V 
EN PROFITEER!

Festool snelopladers type TCL 6 en SCA 8 zijn los leverbaar.

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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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 
Haarlem
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
Wevelgem
Zele
Zonhoven

ALTIJD DICHTBIJ!

Na registratie bij Festool is de machine voorzien van de unieke Service all-inclusive. Dit betekent de eerste 3 jaar geen 

extra kosten! Onder andere voorzien van een UNIEKE VOLLEDIGE reparatieservice,  

incl. vervanging van slijtageonderdelen en een GRATIS diefstalverzekering! Overtuig  

uzelf en test de machine zelf voor 15 dagen uit. Niet geheel tevreden? Geld terug.

GRATIS
AFZUIGADAPTER 
T.W.V. € 20,70


