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UNIVERSELE
BOUWKRUIWAGEN
85 liter
- Compleet gelaste kruiwagen
voor al uw straat en grondwerk.
- Uitgevoerd met ovaal frame,
ronde neus en een stortbeugel.
- 4-ply banden met metalen velg,
kogellager en binnenband.

5 stuks voor

350,IVANA.COM

79,per stuk

Niet meer
onnodig
wisselen
van bitje

SCHROEVENSET

Incl. gereedschapsbak
Ivana gereedschapsbak met de volgende
afmetingen spaanplaatschroeven torx verzinkt.
4.0 x 35mm 200st
4.0 x 40mm 600st
4.0 x 50mm 200st
4.5 x 60mm 200st
5.0 x 100mm 200st

100 stuks

7,50

Setprijs

34,95

- Ivana Torx schroeven in de maatrange 3.5mm
t/m 5.0mm vast te schroeven met één T20 bitje.
- Vanaf 40mm uitgevoerd met deeldraad om
hout op hout verbindingen beter aan te trekken.
- Freesribben onder de kop voor een mooiere verzinking.
- Universeel toepasbaar.

2400 stuks

145,-

BITSET
31-delig

VLONDERSCHROEVEN
TORX 25
5.0 x 50/24

Inhoud: PH 1, 2 en 3 - PZ 1, 2
en 3 - T 10, 15, 20, 25, 30 en 40
- Inclusief magnetische bithouder
- Schroef het vast met de Ivana
31-delige bitset!

Voor het beste ,
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- Gehard stalen schroef met bronskleurige
anti roest coating.
- Hoogste norm voor corrosiebestendigheid; C4.
- Voorzien van zelfborende parabolische punt
- Uitgevoerd met speciale 60 graden-kop en
ribben voor optimale verzinking in materiaal.

Per set

12,50

ACTIESET

2.400
SCHROEVEN
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Setprijs

109,-

Inhoud:
- Ivana buitenschroef AR-Coating zilver PK. Punt 17 voor snelle draai. Allen Torx 20.
4.0x 25 (400), 4.0x30 (400), 4.0x40/24 (1.000), 4.0x60/36 (200), 5.0x70/42 (200) en 5.0x80/50 (200).
- IVANA Bit 1/4” x 25mm T20 bl (5)
- Koffersysteem 1 200 PRO Stel uw eigen mobiele werkplaats samen met het modulaire
koffersysteem 1.m. De 200 pro is onderdeel van het modulaire koffersysteem 1. Een sterke 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.

IVANA.COM

IN BETON GEGOTEN
Alles voor de metselaar

BETONMOLEN

METSELSCHRAAG

STEIGERSCHRAAG

40x40cm

85 cm

blauw gelakt

blauw gelakt

Per stuk

Per stuk

145 liter - Lescha SM145 S
Professionele kwaliteits betonmolen, mixt sneller
en meer dan alle andere betonmolens in zijn klasse,
dankzij de unieke trommelvorm en schoepen.
- Met voetrem en arreteerschijf
- Spatwaterdicht IP44
- Instelbare speling tussen tandwiel en tandkrans
- Nulspanningsschakelaar
- Gietijzeren tandkrans
- Geluidsniveau = 88 dB

9,95

19,95

Per stuk

419,METSELDRAAD
NYLON
Op kunststof hulsje
Dikte 1,2 mm - spoel à 50 m

BOUWEMMER

Bij afname van 10 stuks
van dezelfde kleur

12 liter zwart

10X

SETPRIJS

+
SPECIEKUIP GRIPLINE

49,95

65 liter zwart

10X

Voorzien van 4 ergonomische handgrepen en literscala.
Voorzien van TÜV - GS certificering/ Uniforme uitstraling en afwerking.

0,75
per rol

Verkrijgbaar in de
kleuren wit, rood, licht
& donker groen.

METSELBLOKKEN
SPEAR & JACKSON
70mm x 35mm
Per stuk

2,25
IVANA.COM
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DE MEEST VEILIGE EN
GEBRUIKSVRIENDELIJKE
OPLOSSING VOOR
TOEGANGSBEHEER
Eenvoudig beheren van contacten,
deuren en toegang op afstand in de
Cloud met onze beheersoftware.

De nieuwe
manier van
toegang

Eindeloze mogelijkheden met
onze aanverwante producten die
geschikt zijn voor vrijwel ieder slot,
zonder bouwkundige aanpassingen.
Realtime toegangscontrole
met verschillende vormen van
identificatie.

Toegangscontrole met:

Telefoon
Afstandsbediening
Sleutel

4

Benieuwd naar de mogelijkheden
voor uw organisatie?
Vraag dan direct een demo aan bij één
van onze experts via info@ivanaeasy.nl.

IVANA.COM

MOTORUNIT
FUNCTIONELE
BEHEERSOFTWARE

Op afstand te beheren motorunit
met politiekeurmerk

Toegang beheren en
verlenen in de Cloud

- Bediening middels smartphone en
traditionele sleutel
- SKG***® op cilinder en motorgedeelte
- Werkt op 6 penlite batterijen en/of 12V adapter

APPLICATIE OP SMARTPHONE

CARDREADER
MET KEYPAD

Uw telefoon als digitale sleutel

Deuren openen met
code of druppel

- Deuren openen met een app op uw smartphone
- Gratis beschikbaar voor iOS en Android

VOOR ELKE BRANCHE DE IDEALE OPLOSSING
Toegangscodes verlenen tot uw bedrijfspand? Bepalen wie er middels een smartphone toegang krijgt tot uw
Bed & Breakfast? Op de sportclub digitale sleutels afgeven voor de kleedkamers of het materialenhok?
Met Ivana EASY kunt u veilig, gemakkelijk en probleemloos toegang verlenen. Heeft u te maken met wisseling
van personeel? Met Ivana EASY raakt u nooit meer sleutels kwijt, want ze staan gewoon in uw platform!
Sleutelkastje aan de muur niet veilig genoeg? De digitale sleutels van Ivana EASY zijn dat wel!

IVANA.COM
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COMBIHAMER 2X 18 VOLT
DHR400ZUN1

DEZELFDE SLAGKRACHT
ALS GESNOERD

- LXT 18 V
- Aansluiting/opname SDS-MAX
- Ideaal boorbereik (beton) 18 - 25 mm
- Diameter betonboor 10 - 40 mm
- Diameter freeskroon 45 - 55 mm
- Zonder accu’s en lader, in koffer met AWS zender en stofafzuigset

Per set

595,-

Ontvang bij aanschaf van deze
combihamers een

XGT, minder trillen, meer kracht
en meer klussen doen op één dag

GRATIS MAKITA
ROLBANDMAAT
7,5 METER X 25MM

COMBIHAMER 40 VOLT
HR005GZ01

XGT 40V

VS

LXT 18V

- Bij het XGT programma is er communicatie tussen machine
en accu voor optimale afgifte van stroom.
- De XGT accu’s zijn sterk verbeterd en voorzien van de
nieuwste generatie accucellen.
- Door deze verbeteringen zijn de XGT machines en accu’s intensief en voor
langere tijd achter elkaar te gebruiken, ook bij zwaardere werkzaamheden.
- Langdurig achter elkaar boren, licht breekwerk uitvoeren of boor je
regelmatig grotere diameters dan 24mm? Dan is de XGT variant
voor jou de beste keuze!

- XGT 40 V Max
- Aansluiting/opname SDS-MAX
- Ideaal boorbereik (beton) 18 - 25 mm
- Diameter betonboor 10 - 40 mm
- Diameter freeskroon 45 - 55 mm
- Zonder accu’s en lader, in koffer met AWS zender en stofafzuigset

Per set

610,-

STARTSET XGT PROGRAMMA
- 2x accu BL4040 (36 volt, 4,0Ah)
- Snellader DC40RA

De Ivana
accessoires van
pagina 7 passen
op de Makita
machines!

Per set

385,-

DECOUPEERZAAG
D-GREEP
DJV182Z

MULTITOOL
DTM51Z
- LXT 18 V
- Zonder accu’s en lader, in doos
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- LXT 18 V
- Zonder accu’s en lader, in doos

RECIPROZAAG
DJR187Z
Per set

125,-

- LXT 18 V
- Zonder accu’s en lader, in doos

Per set

162,-

Per set

179,IVANA.COM

DECOUPEERZAAGBLADENSET

Per set

29,95

29,95

Bekijk de
aflevering van
Joost mag
het weten!

IVANA.COM

39,95

Hout/metaal

Probleemoplosser

Inhoud: 25 stuks
in 5 verschillende modellen

Inhoud: 25 stuks
in 5 verschillende modellen

Inhoud: 10 stuks
in 5 verschillende modellen

Complete reciprozaagbladen set
toepasbaar voor vrijwel elk soort
hout en metaal.
Inhoud: 25 delig.

Per set

75,-

MULTITOOLZAAGBLADEN
10 + 1 GRATIS
- Toepassing voor hout en metaal (Bi-metal)
- Toepassing HCS ook verkrijgbaar.

Per set

Hout

RECIPROZAAGBLADENSET
Hout en metaal 25 delig

Per set

1 MERK
AANSLUITINGEN
4

Starlock

Universeel

Hout & metaal
28mm x 55mm
Per set

Hout & metaal
28mm x 60mm
Per set

Supercut

De Walt

Hout & metaal
28mm x 60mm
Per set

Hout & metaal
28mm x 60mm
Per set

99,- 87,87,-

87,-
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VOOR ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP IVANA.COM

