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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KOFFERSET SYSTEEM 2
SPECIALE INTRODUCTIESET BESTAANDE UIT:
ORGANISER + BOX 200 + GEREEDSCHAPSBAK + TROLLEY
De compacte mobiele werkplaats met veel opbergruimte voor klein gereedschap en accessoires.
Voorzien van stevige connectors, een telescoop handvat en grote wielen met metalen as.
LET OP: SYSTEEM 2 IS EEN COMPLETE SET, DEZE PAST NIET OP MODULAIR SYSTEEM 1!
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NIEUW

IVANA KOFFERSYSTEEM 1

STEL UW EIGEN MOBIELE WERKPLAATS SAMEN MET HET MODULAIRE KOFFERSYSTEEM 1.
LET OP! MODULAIR SYSTEEM 1 PAST NIET OP SYSTEEM 2!

SETS

KOFFERSET SYSTEEM 1 TROLLEY PRO
De Trolley Pro heeft een inhoud van 50 liter. Hij is voorzien van
duurzame connectors, telescoop handvat, 2 grote wielen en een
metalen as. Wanneer de deksel geopend wordt, beweegt het telescoop
handvat mee naar achteren en zorgt hiermee voor

LOSSE ONDERDELEN OM ZELF SAMEN TE STELLEN OF
EEN SET UIT TE BREIDEN

KOFFERSYSTEEM 1 200 PRO
Koffer van 15,5 liter, kan tot wel 120 kg dragen,
voor maximaal 50 kg aan inhoud. Stof- en
waterdicht met sterke hefboomsluiting.
Inclusief uitneembare opbergbakjes, en
voorzien van extra opbergruimte in de deksel.

KOFFERSYSTEEM 1 350 PRO

voldoende ruimte om de deksel open te laten staan.

Koffer van 38 liter, kan tot wel 120 kg dragen,
voor maximaal 50 kg aan inhoud. Stof- en
waterdicht met sterke hefboomsluiting en
voorzien van extra opbergruimte in de deksel.

De Box 500 Pro is een sterke koffer van 14 liter.
Stof- en waterdicht met sterke
hefboomsluiting en voorzien van

KOFFERSYSTEEM 1 450 PRO

extra opbergruimte in de deksel.

Koffer van 52 liter, kan tot wel 120 kg dragen,
voor maximaal 50 kg aan inhoud. Stof- en
waterdicht met sterke hefboomsluiting en
voorzien van extra opbergruimte in de deksel.

GRATIS
500 PRO KOFFER

KOFFERSYSTEEM 1 TRANSPORT
PLATFORM

Setprijs

00
.
119

Het transportplatform biedt de mogelijkheid
tot het op wielen vervoeren van de koffers
behorend bij koffersysteem 1. Het transport platform
is voorzien van 2 bokwielen en 2 zwenkwielen, duurzame
connectors en een metalen as.

KOFFERSYSTEEM 1 BOX PLUS

KOFFERSET SYSTEEM 1 TROLLEY LANG
De Trolley Lang heeft een inhoud van 50 liter, door zijn extra lengte

Opbergbox van 35 liter om los te gebruiken of
tussen 2 koffers te plaatsen, kan tot wel 120 kg
dragen, voor maximaal 50 kg aan inhoud.

is hij uitermate geschikt voor langer gereedschap. Hij is voorzien van

KOFFERSYSTEEM 1 TROLLEY PRO

duurzame connectors, telescoop handvat, 2 grote wielen en een

De trolley, met een inhoud van 50 liter, kan maximaal
50 kg aan inhoud vervoeren. Is voorzien van
duurzame connectors, telescoop handvat, 2 grote
wielen en een metalen as. Wanneer het deksel
geopend wordt beweegt het telescoop handvat
mee naar achteren en zorgt hiermee voor voldoende
ruimte om de deksel open te laten staan.

metalen as. De Box 500 Pro is een sterke koffer van 14 liter. Stof- en
waterdicht met sterke hefboomsluiting en voorzien van extra opbergruimte in de deksel.

ACCESSOIRES BEHORENDE BIJ KOFFERSYSTEEM 1 EN 2

KOFFERSYSTEEM OPBERGBAKJES
5-DELIG
De set bestaat uit 4 bakjes en 1 geperforeerde plaat.
Door middel van deze plaat (34,5 x 2 x 38,5 cm l x b x h)
kunnen de bakjes die niet in gebruik zijn in een koffer,
aan de wand worden gehangen.

KOFFERSYSTEEM OPBERGBAKJES
9-DELIG

GRATIS
500 PRO KOFFER

Setprijs

89.

00
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De set bestaat uit 8 bakjes en 1 geperforeerde plaat.
Door middel van deze plaat (34,5 x 2 x 38,5 cm l x b x h)
kunnen de bakjes die niet in gebruik zijn in een koffer,
aan de wand worden gehangen.

GEREEDSCHAPSBAK

SPANBANDEN 250 KG

SPANBANDEN 2.000 KG

Oranje 25 mm, spankracht

Blauw 35 mm, spankracht

250 kg met klemgesp.

2.000 kg met ratel en haken
(2-delig).

Verkrijgbaar in 3, 5
en 7 meter.

Verkrijgbaar in

3 meter

2.25

5 en 7 meter.
5 meter

9.95

SPANBANDEN 1.000 KG
SPANBANDEN 5.000 KG

Oranje 25 mm, spankracht 1.000 kg.
Met ratelgesp (1-delig) verkrijgbaar

3 meter

in 3, 5 en 7 meter.

2.

Geel 50 mm, spankracht

95

5.000 kg met ratel en haken
(2-delig).

Oranje 25 mm, spankracht 1.000 kg.
Met ratel en haken (2-delig)

Verkrijgbaar in

verkrijgbaar in 3, 5

7 en 9 meter.

3 meter

en 7 meter.

7 meter

4.95

16.95

IVANA GEVELSCHROEF RVS A2 VOOR TRESPA®

IVANA LED

Gevelschroef voor het monteren van Trespa® platen. De RVS A2

LOOPLAMP

schroeven zijn voorzien van een speciale coating, hierdoor zijn ze
extreem hoog corrosiewerend, krasvast en UV-bestendig. De maten
4,8 x 25 en 4,8 x 38 schroeven zijn in diverse kleuren leverbaar.

RAL
3020

RAL
5010

RAL
5015

RAL
6005

RAL
6012

RAL
7024

RAL
7037

RAL
7046

RAL
8016

RAL
9001

RAL
9005

RAL
9010

RAL
9011

OPLAADBARE lamp, 280 Lumen. Met magnetische clip

voor eenvoudige bevestiging op metalen ondergrond,
klapstandaard en ophanghaak. Wordt geleverd inclusief
lader. Brandtijd circa 4 uur.

Stuksprijs

15.00

IVANA LED
LOOPLAMP PRO

NU MET GRATIS
IVANA LED
INSPECTIELAMP

Per 100 stuks

14.00

OPLAADBARE lamp, 500 Lumen. Met magnetische clip

voor eenvoudige bevestiging op metalen ondergrond,
klapstandaard en ophanghaak. Wordt geleverd inclusief
lader. Brandtijd circa 3 uur.

Setprijs

29.95
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IVANA HANGSLOTEN

IVANA ANTI-INBRAAKSTRIP

Ruim assortiment Ivana hangsloten, verkrijgbaar in diverse maten.
Tevens gelijksluitende series verkrijgbaar.

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*.

/40
type 2065
Stuksprijs
itend
sl
of gelijk u
hoog, laag
SCHROEV
EN NIET
ZICHTBAA
R, DUS
GEEN 1-T
OER
SCHROEV
EN NODIG

4.

95

AANHANGWAGENNET GROFMAZIG

TYPE M2
12-15

De aanhangwagennetten kenmerken zich door een zeer
sterke kwaliteit, knoopvrij geweven net en versterkte
randafwerking. Voorzien van 4 hoeklussen en rondom
elastiek. Leverbaar in diverse maten.

Stuksprijs
200 x 300 cm

14.95

(voor)deuren. In wit (RAL9010) en
Alu F1 leverbaar.

Deur

12

TYPE M2 voor naar binnendraaiende

21

23 28

Kozijn
15

IVANA DISCUSSLOT
2024/70
Tevens gelijksluitende series
verkrijgbaar.

Stuksprijs

SCHROEV
EN NIET
ZICHTBAA
R, DUS
GEEN 1-T
OER
SCHROEV
EN NODIG

8.

95

IVANA BARRIÈRESTANG
BEVEILIGING VOOR RAMEN

Voor het tegengaan van insluipen via bovenlichten.
- Gekeurd volgens meest actuele inbraakmethodes!
- Eenvoudig op maat te maken.
- Snelle montage.
- Voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG**.

TYPE M3
0-4 / 5-9 / 10-14 / 15-19 / 20-25

Leverbaar in de uitvoeringen:
TYPE V1:

Kozijn

'In de dag' montage, wit RAL 9010
of RVS.

TYPE M3 voor naar buitendraaiende

TYPE V2:

(achter)deuren. In wit (RAL 9010) en

'Op de dag' montage, wit RAL 9010
of RVS.

6

16

Deur

21

X

10

14

Y

Alu F1 leverbaar en in maten 0-4,
41

5-9, 10-14, 15-19 en 20-25 mm

TYPE V3 UITSCHUIFBAAR:

'In de dag' montage, wit RAL 9010
en Recht of Curve.

Vanaf

29.95
4
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(afstand terugligging).

Vanaf

39.95

DOUBLELOCK CONTAINER LOCK
JUNIOR RED
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.

CONTAINER LOCK RED SCM  
- DoubleLock containerslot.
- Zeer robuuste uitvoering.
- Geen losse onderdelen.
- Vijf sleutels inclusief led key.
- Opvallende beveiliging door signaalkleur.
- Past op vrijwel elke container.

- Afmeting: 350 x 60 x 97 mm.

- SCM goedgekeurd klasse zwaar.

- Gewicht: 2,8 kg.

Stuksprijs

Stuksprijs

00
.
199

59.

50

DEURBEVEILIGER VAN LOCK

SPIDER SET À 2 STUKS

- DoubleLock deurbeveiliger voor op de trekhaak.

Voorkomt ongewenst demonteren van de rolsteiger

- Slot ter beveiliging van de achterdeur of klep van bestelwagens.

- Geschikt voor vrijwel elk type rolsteiger.

- Geschikt voor vrijwel elk type bestelwagen met een trekhaak.

- Verbindt 2 opbouwframes en 2 schoren met elkaar.

- Geen montage van hulpstukken.

- Binnen 5 seconden op slot.

- Binnen vijf seconden op slot.

- Geen losse onderdelen.

- Wordt geleverd inclusief vijf sleutels.

- De steigersloten kunnen met uw eigen gelijksluitende discussloten
(70 mm) afgesloten worden (worden niet meegeleverd).

Stuksprijs

99.

00

Setprijs

99.00
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MAKITA 230 V
DECOUPEERZAAG D-GREEP
TYPE 4350FCTJ

GRATIS
MAKITA
ROLBANDMAAT*

Voor dagelijks intensief zagen. Met toerentalregeling: makkelijker zagen door
dikke materialen en toerenregeling voorkomt vervorming in materiaal.
Extreem lage vibratie: trillingen worden geabsorbeerd door contragewicht in
de aandrijving. Precies zaagresultaat door unieke vierkante zaagas waardoor
de zaag niet draait. Met ingebouwde verlichting voor optimaal zicht op de
zaaglijn. Optimaal zicht en schone zaaglijn door koelluchtkanalen die zaagsel
wegblazen. Wordt geleverd in Mbox.

Stuksprijs

00
.
169

* Bij aankoop ontvangt u nu een gratis Makita rolbandmaat 7,5 meter x 25 mm
type B-57152.

IVANA IMPACT BITSET 10-DELIG

IVANA DECOUPEERZAGEN
Diverse maten en uitvoeringen zaagbladen met universele schacht voor
decoupeer zaagmachines, geschikt voor het zagen van bijvoorbeeld
kunststof, zacht hout, hard hout, diverse plaatmaterialen, dun staal
en middel dik staal.

- Kan extreme torsie krachten weerstaan tot 120 Nm.
- De perfecte bit voor slagschroevendraaiers.
- Verkrijgbaar in TORX en PH/PZ.
- Lengte 38 mm.

Setprijs

19.95

IVANA BITHOUDER STAR

Bithouder met sterke magnetische schroefopname,
maakt éénhandsbediening mogelijk. Met automatische
instelling op de diepte van de schroefkop. Gemakkelijk
en snel wisselen van de bits.

6
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BIJVOORBEELD: TYPE 53903/REF. NR. T101B

100 x 7,2 x 1,5 mm, voor zacht hout, spaan-, meubel-,
vezelplaten (3-30 mm), kunststoffen (ø <30 mm).
Per 5 stuks e 4,95.

Type 53903
per 5 stuks

4.95

IVANA BITHOUDER IMPACT

Stuksprijs

9.95

Bithouder met magnetische schroefopname, speciaal
Stuksprijs
ontwikkeld voor gebruik met slagschroevendraaiers. De
bithouder bevat 3 gesynchroniseerde torsie-zones welke
de torsie pieken absorberen voor gelijkmatiger kracht.

10.95

MAKITA 230 V RADIAAL
AFKORTZAAG 260 MM
TYPE LS1018LN

GRATIS
MAKITA
ROLBANDMAAT*

Voorzien van laserlijn. Verstek- en kantelzaag
voor dubbel verstek (L+R). Standaard uitgerust

Stuksprijs

met materiaalklem en tafelverbreders.
Wordt geleverd in doos.

345.

00

* Bij aankoop ontvangt u nu een gratis Makita
rolbandmaat 7,5 meter x 25 mm type B-57152.

MAKITA 230 V RECIPROZAAG
TYPE JR3050T
Handzame 230 V reciprozaag met hoog
zaagrendement. Degelijke aanslag, eenvoudig
zonder gereedschap op diepte te verstellen.

Stuksprijs

(Heet) Zaagblad met één vingerbeweging te

GRATIS

verwisselen. Wordt geleverd in koffer.

00
.
109

MAKITA
ROLBANDMAAT*

* Bij aankoop ontvangt u nu een gratis Makita
rolbandmaat 7,5 meter x 25 mm type B-57152.

IVANA RECIPROZAGEN
Diverse maten en uitvoeringen zaagbladen met universele schacht

IVANA SPAANPLAATSCHROEVEN T20

voor recipro zaagmachines, geschikt voor het zagen van bijvoorbeeld

Deze universeel toepasbare spaanplaatschroef is voorzien van een

kunststof, diverse houtsoorten, hout met metaal, staal of aluminium.

voorborende punt en heeft een gereduceerd aantal bit-maten. In
de belangrijkste maatrange van schroeven (3,5/4,0/4,5/5,0 mm)
heb je voortaan aan één T 20 bitje voldoende; niet meer onnodig
wisselen van bitjes tijdens de klus!

BIJVOORBEELD: TYPE 53911/REF. NR. S1531L

Type 53911

240 x 19 x 1,5 mm, voor grof hout, spijkervrij (<190 mm), per 5 stuks
levend hout, snoeien (ø <190 mm), kachelhout (ø <190 mm).
Per 5 stuks e 9,95.

9.95

ASSORTIMENTSKOFFER MET IVANA
SPAANPLAATSCHROEVEN

ACTIESET

U ontvangt nu 1.000 stuks Ivana spaanplaatschroeven T20 en
5 stuks T20 bits voor 19,95.
INHOUD SET:

200 stuks 3,5 x 30
400 stuks 4,0 x 40/24
200 stuks 5,0 x 50/30

200 stuks 5,0 x 80/50
5 stuks bit 1/4’ x 25 mm T20
1.000 STUKS

5 STUKS

Stuksprijs

902 stuks Ivana spaanplaatschroeven platkop verzinkt
met Torx aandrijving.

19.

95

Setprijs

95
.
19
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Op afstand bedienbare opener
voor klep- en uitzetramen.
Eenvoudig te monteren met de
bijgeleverde boormal.

Leverbaar in wit of grijs.

Stuksprijs

00
.
69
IVANA REMOTE 2.0 VALRAAM OPENER WIT
Veilige en krachtige op afstand bedienbare opener voor
naar binnendraaiende valramen, perfect voor moeilijk
bereikbare ramen. Eenvoudig en snel te monteren met
de bijgeleverde boormal.
SPECIFICATIES:

Raamafmetingen: 	minimaal 30 x 38 cm (b x h) en
maximaal 100 x 100 cm (b x h)
Ketting:
staal gegalvaniseerd, enkelschalmig
Maximale opening:
130 mm
Transmissie:
infrarood
Voeding unit:
4x AA
Voeding afstandsbediening: 2x AAA batterij (inclusief)
(optioneel: lichtnet adapter 7,5 V met 5 m snoer)
Tevens leverbaar als set à 2 stuks gesynchroniseerd.

Stuksprijs

00
.
95

AXA OYSTER RAAMSLUITER
De AXA Oyster® combineert de functie van de raamsluiting en uitzetter. Hierdoor
is er nog maar 1 product nodig op het raam in plaats van 3. Altijd veilig ventileren
en van buitenaf niet te manipuleren door inbrekers. Door de ingebouwde kinderbeveiliging kunnen kinderen niet zelfstandig het raam openen.

VOOR LINKS OF
RECHTS NAAR BUITEN
DRAAIEND RAAM

Waarom u kiest voor de AXA Oyster®:
- Solide raamsluiting en kierstandhouder ineen.
- Veilig ventileren, ook in geopende stand.
- Uitstekend te combineren met hor of raamdecoratie.
- Geen 2 raamboompjes en een uitzetijzer meer nodig.
EENVOUDIG OP KIERSTAND

VOLLEDIG OPEN

Stuksprijs

00
.
9
4

8
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Vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en excl. verwijderingsbijdrage. Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met 31 augustus 2019. www.ivana.com

IVANA REMOTE 2.0

