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Stuksprijs

249.00
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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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SPECIFICATIES:

Formaat: 1,90 x 0,75 x 1,90 m (l x b x h)

Maximale werkhoogte: 3 m

Gewicht: 33,5 kg

Maximale belasting: 2 kN/m2 

IVANA KAMERSTEIGER CT36 
Aluminium kamersteiger met opbouwframes voorzien van antislip en flexibele kraagbuis. Eenvoudig te 

vervoeren en gemakkelijk in en uit te klappen. Zeer sterk en robuust scharnierstuk en zelfborgend 

platform. Met 5 jaar fabrieksgarantie, voldoet aan EN1004/EN1298 en voorzien van TÜV certificaat. 

Tevens losse opzetstukken, diagonaal schoren en horizontaal schoren leverbaar.

O K T O B E R
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Grijs gefosfateerd met grove draad en fijne draad, 
trompetkop en PH aandrijving. Leverbaar in 
3,5 x 25 mm, 3,5 x 35 mm, 
3,5 x 45 mm (fijne draad) en 
3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 
3,9 x 35 mm en 3,9 x 45 mm 
(grove draad). 11.95

35 mm per 
1.000 stuks

119.00
Setprijs

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

Blauw verzinkt, leverbaar in 
6 x 40 mm, 6 x 50 mm, 
6 x 60 mm, 6 x 80 mm, 
8 x 70 mm, 8 x 90 mm, 
8 x 110 mm en 8 x 130 mm. 5.50

6 x 60 mm 
per 100 stuks

9.95

7,5 x 132 T30 
per 100 stuks

Verzinkt met cilinderkop of 
platkop en T30 aandrijving. 

IVANA GIPSPLAATSCHROEVEN 

OP BAND

IVANA SPANHULZENIVANA KOZIJNSCHROEVEN 

7,5 X 132



79.00

Breedte 1,5 m,

prijs per rol

219.00
Per rol
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IVANA DAK/
WANDFOLIE N

DELTA FASSADE B

Brandwerende, damp-open en UV-bestendige 

folie voor gebruik achter gesloten en open 

gevelbekleding (of als onderdakfolie). 

Leverbaar als rol 1,5 x 50 meter.

VOORDELEN:

- Gedrag bij brand: klasse B (EN 13501-1).

-   Toepasbaar bij gevelbekleding met  

open voegen tot 20 mm en maximaal  

20% gevelopening.

-  Volkomen regendicht: klasse W1 waterdicht, 

ook na veroudering (5.000 uren UV-test).

- Extreem damp-open.

-  Licht en eenvoudig te verwerken;  

slechts 240 g/m2.

- CE-gecertificeerd.

Open gevel-

bekleding tot 

20 mm/20%.

Gesloten 

gevelbekleding.

Universele kleefband voor zowel dampremmende 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.

DELTA®-MULTI-BAND 

M60 

29.95
Per rol

Damp-open 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 

en 2,75 m.



2 x 14 sporten

255.00

Zware kwaliteit met antislip treden en 

beugel. Normering volgens NEN 2484 

voor professioneel gebruik, EN-131 en 

VGS Vincotte.

Zware kwaliteit trap met antislip treden. 

Normering volgens NEN 2484 voor 

professioneel gebruik, EN-131 en 

VGS Vincotte.

IVANA INDUSTRIETRAP 
DUBBEL OPLOOPBAAR 
4 TREDEN

IVANA INDUSTRIETRAP
ENKEL OPLOOPBAAR
5 TREDEN

IVANA 
REFORMLADDER 
2 X 14 SPORTEN
IVANA REFORMLADDERS,

KEUZE UIT 12 UITVOERINGEN 

Te gebruiken als trap in A-stand en als 

opsteekladder met maximale hoogte 

6,25 meter (gesloten 3,50 meter). Voorzien 

van uitgebogen benen, geanodiseerde 

bomen en stevige anti-slipdoppen. 

Voldoet aan NEN 2484, 

EN 131 en VGS Vincotte.

ACTIE

149.00
Stuksprijs

169.00
Stuksprijs
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MEERDERE SOORTEN 
 TRAPPEN EN 

LADDERS LEVERBAAR



IVANA FLEXI-PUR 

REBLIK SET

Isolatieschuim voor gebruik 
met een purpistool in 
recyclebare bus. Speciaal
ontwikkeld voor het lucht-
dichtbouwen principe. Kleur 
champagne, inhoud 750 ml. 85.00

Setprijs

2 x 14 sporten

255.00
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FIX ALL HIGH TACK CLEARFIX ALL TURBO

7.95
Stuksprijs

7.95
Stuksprijs

-  Lijmkit voor supersnel monteren en verlijmen van 
allerlei bouwmaterialen op alle ondergronden.

-  Na 20 minuten handvast, na 3 uur al op  
volledige eindsterkte.

- KOMO gecertificeerd.

-  Transparante lijmkit met een zeer hoge  
aanvangshechting op basis van SMX Polymeer.

-  Kent een zeer stevige body, uitspuitbaar als ‘gel’.
- Glashelder verlijming.

Een 1K extreem elastisch gebruiksklaar isolatieschuim 

voor een hoogwaardige afdichting en isolatie, zowel 

akoestisch als thermisch. Speciaal ontwikkeld voor 

het luchtdichtbouwen principe voor montage van 

kozijnen, afdichten en vullen van voegen, naden en 

aansluitingen t.b.v. scheidingswanden en plafonds. 

Afdichten van alle openingen in dakconstructies, het 

aanbrengen van een geluiddempende laag en het 

optimaliseren van isolatie in koeltechniek. Bus 750 ml 

voor gebruik met een NBS (schroef)

pistool. Extreem flexibel luchtdicht 

hoge akoestische isolatie. 79.00
Setprijs

IVANA FLEXI-PUR NBS SET

12X FLEXI-
PUR NBS,
PURPISTOOL EN 
PURBUSSENKRAT

12X FLEXI-
PUR REBLIK,
PURPISTOOL EN 
PURBUSSENKRAT



119.00
Stuksprijs

4890 1977: Mesh-gevoerde jas die perfect is om te dragen tijdens de 

lente en de herfst. Wind- en waterdicht met ademend en getapete 

naden. Deze jas is uitgerust met een afneembare capuchon en 

stoere reflecterende details. Leverbaar in maten XS - 4XL.
1999 1141: Werkbroek van CORDURA® 

Denim stretch met laag kruis en 

slim-fit broekspijpen. Dit model heeft 

een normale pasvorm en is ontworpen 

om comfortabel laag op de heup 

te dragen. Voor optimale bewegings-

vrijheid en veel comfort heeft de 

broek stretchdelen in het kruis en 

op de kuiten. De knieën en de 

functionele zakken zijn Cordura® 1000 

versterkt en de spijkerzakken zijn 

voorzien van een rits, waarmee de 

spijkerzakken los of vast gedragen 

kunnen worden. Leverbaar in maten 

C44 - C62, C146 - C156, D84 - D124.

1555 1860: Functionele en comfortabele werkbroek 
met eenvoudig te bereiken zakken, zoals een 
telefoonzak in stretchmateriaal waar de meeste 
mobiele telefoons inpassen. Kniebeschermerszakken 
van CORDURA® stretch voor optimale pasvorm en 
duurzaamheid. Twee achterzakken met plooi en 
hamerlus, een versterkte duimstokzak, pennenzak 
en meshouder. Voorgevormde 
broekspijpen zorgen voor een 
uitstekende pasvorm. 
Leverbaar in maten C44 - C62, 
C146 - C156, D84 - D124.

BLÅKLÄDER FUNCTIONEEL JACK BLÅKLÄDER BAGGY 
DENIM STRETCH

BLÅKLÄDER WERKBROEK

95.00
Stuksprijs

69.00
Stuksprijs

45.00
Stuksprijs

65.00
Stuksprijs

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.

GRATIS BEANIE 
BIJ AFNAME 

VAN EEN 
FUNCTIONEEL 

JACK 4890

GRATIS 3396 SWEATER 
BIJ AFNAME 2X 

WERKBROEK 1555

GRATIS BLUETOOTH 
SPEAKER 

BIJ AFNAME 
BAGGY DENIM 
STRETCH 1999

BLÅKLÄDER GEBREID 

VEST MET SOFTSHELL

BLÅKLÄDER BODYWARMER

3801 1900: Deze met fleece gevoerde 
bodywarmer heeft een waterafstotende 
afwerking: een perfecte aanvulling voor
softshell jack, hoodie of 
fleecevest. Met verlengd 
rugpand om de onderrug 
warm te houden. Leverbaar 
in maten S - 4XL.
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119.00
Stuksprijs

0.60
Per m2

0.40
Per m2

0.50
Per m2

NIEUW

NIEUW

NIEUW

IVANA DEKKLEED 

ORANJE, 

100 GRAMS

IVANA DEKKLEED 

BLAUW, 

130 GRAMS

IVANA DEKKLEED 

BLAUW/GROEN, 

150 GRAMS

Lichtgewicht polyethyleen, 100% waterdicht, 
scheurvast en met ogen op elke meter. 
Leverbaar in 8 verschillende afmetingen. 
Afmetingen zijn CIRCA MATEN.

Middenkwaliteit polyethyleen, 
100% waterdicht, scheurvast en met 
ogen op elke meter. Verkrijgbaar in 
6 verschillende afmetingen. Afmetingen 
zijn WERKELIJKE MATEN.

WWW.IVANA.COM 7

LASERLINER MASTERCROSS-LASER 2

TECHNISCHE GEGEVENS:
Nauwkeurigheid:  2 mm op 10 m
Zelfnivelleerbereik:  ± 3°
Werkbereik:   (afhankelijk van de helderheid in het vertrek) 20 m
Nivellering:  automatisch
Lasergolflengte:  635 nm
Stroomvoorziening:   4 x 1,5 V Typ AA,  

ca. 15 uur bedrijfsduur
Gewicht:   MCL 2 incl. batterijen 570 g 

(zonder wandhouder)
Afmeting (B x H x D): MCL 2 66 x 100 x 125 mm

LASERLINER MASTERCROSS-LASER 2G
Groene kruislijnlaser met 2 laserlijnen en geïntegreerde handontvanger-

modus. Extreem fel groen laserkruis zorgt voor duidelijk beter zichtbare 

lijnen. Met automatische uitlijning door magnetisch gedempt 

pendelsysteem, afzonderlijk inschakelbare laserlijnen en transport 

lock. Wordt geleverd inclusief koffer, klem- en wandhouder en 

batterijen. Nauwkeurigheid is 2 mm op 10 m. Werkbereik tot 25 m.

Kruislijnlaser met 2 goed zichtbare laserlijnen en geïntegreerde  

handontvangermodus, eenvoudig te bedienen.

159.00
Stuksprijs

254.00
Stuksprijs

Zeer stevige kwaliteit polyethyleen, 
100% waterdicht, scheurvast en met 
ogen op elke meter. Leverbaar in 
9 verschillende afmetingen. Afmetingen 
zijn WERKELIJKE MATEN.
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199.00
Stuksprijs

279.00
Stuksprijs

149.00
StuksprijsTECHNISCHE GEGEVENS:

Opgenomen vermogen:  450 W
Max. opvoercapaciteit:  7.500 l/h
Max. opvoerhoogte:  5 m
Max. druk:  0,5 bar
Max. dompeldiepte:  5 m

TECHNISCHE GEGEVENS:
Aanzuigvermogen: 200 l/min
Vulvermogen:  110 l/min
Max. druk:  8 bar
Opgenomen vermogen:  1,5 kW
Max. toerental:  2.850/min
Ketelinhoud:  50 l

METABO BASIC 250-50 W SET

Met afvoerset met armaturen (7 m). 

Voor het oppompen, leegpompen 

en laten circuleren van schoon of vuil 

water uit reservoirs, waterbakken of 

overstroomde kelders.

Met perslucht gereedschapset LPZ 4 set, 

universele snelkoppeling en trekgreep 

met rubber bekleding. Krachtige, robuuste 

oliegesmeerde compressor voor eenvoudige, 

industriële toepassingen. Voor eenfase 

wisselstroom. Werkdruk regelbaar door 

middel van drukmeter met manometer. 

10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten.

METABO VUILWATERDOMPELPOMP 

PS 7500 S SET
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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!

METABO VUILWATERDOMPELPOMP 

PS 18000 SN SET

Met afvoerset met armaturen (15 m x 2), 

brandweerkoppeling (2” x 1 ½”) en 

hoekaansluiting roestvast staal (1 ½”). 

Voor het oppompen, leegpompen en laten 

circuleren van schoon of vuil water uit reservoirs, 

waterbakken of overstroomde kelders.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Opgenomen vermogen: 1.100 W
Max. opvoercapaciteit:  19.000 l/h
Max. opvoerhoogte:  11 m
Max. druk:  1,1 bar
Max. dompeldiepte:  7 m


