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415,- 

      per set

IVANA.COM

-Twee keer zo snel dankzij de 

  nieuwe generatie zaagbladen

-Hoog vermogen en enorm lange levensduur

-Opgewassen tegen elke uitdaging 

  dankzij de vele accessoires

- -1 tot 47 graden

Inclusief:

160 mm zaagblad 42 tanden i.p.v. HW 

fijngetand zaagblad WD42

Geleverd in systainer.

FESTOOL 
INVALZAAG-
MACHINE
TS 55 F

NIEUW!

GRATIS 
2e ZAAG-

BLAD!



IVANA.COM2

EXTRA SCHERP GEPRIJSD

160x20 Z = 4F 160x20 Z=48TFP

Interlagos - SNR 30 dB 

Diamond 5 
veiligheidshelm

M6200 jupiter
M6000 p3

Pacaya Clear Lyviz

160x20 set van 3 stuks – 24WS – 48WS

CIRKEL-
ZAAGBLAD

CIRKEL-
ZAAGBLAD

GEHOORBESCHERMER

BOUWHELM
HALFGELAATSMASKER STOFFILTER

VEILIGHEIDSBRIL

                  CIRKELZAAGBLADEN

Voor cementgebonden 
palen en platen.

Ten behoeve van niet 
beplakte plaatmaterialen. 

-Gehoorbeschermer met ABS-cups. 
-Dubbele kunststof hoofdband (POM), 
  in hoogte verstelbaar, met zachte    
  versteviging voor meer comfort.

- ABS veiligheidshelmen. 
- Getest om achterstevoren te dragen, 
- Aanpasbare hoofdomtrek van 53 tot 63 cm. 
   2 mogelijke posities (hoog/laag) voor een beter comfort. 
- Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC 

Comfort halfgelaatsmasker uit drie componenten: masker uit 
thermoplastisch elastomeer (TPE) - filteraansluitingen uit 
polyethyleen met hoge densiteit (HDPE) - beschermcarter 
voor de klep uit polypropyleen (PP). Elastische bindertjes. 

- Veiligheidsbril met geïntegreerde 
   stofafdichting
- Gegarandeerd langer schone lenzen 
-Versterkte krasbestendige behandeling 

Set bestaande uit 
2 filterpatronen P3 
uit de M6000 serie.

- Diameter van 160 mm
- Geleverd in houten kist 

Per stuk

49,-
Per stuk

39,-

Per stuk

12,-

Per stuk

10,-

Per stuk

10,50

Per set

10,95

Per stuk

9,-

Per set

89,-

VEILIG ZAGEN MET DELTA PLUS



IVANA.COM 3

Overschilderbaar wit

Acrylaat kit 

2.5L wit

2.5L wit

BEGLAZINGSKIT

VOEGKIT BINNEN

                  
GRONDVERF 
SYNTHETISCH 

                  SNELGROND 
VERF SYNTHETISCH

+ 4 GRATIS 
IVANA KIT-
SPATELS

- Zeer goede hechting 
- Overschilderbaar met zowel water- als 
   solvent gebaseerde verven
- Goed beschermd tegen UV-straling 
   en andere weersinvloeden 

- De professionele Ivana voegkit 
   zakt na uitdrogen niet in.
- Een plasto-elastische kit 
   voor binnenwerk 
- Voor het afdichten van scheuren 

- Grondverf voor binnen en buiten
- Samengesteld uit alkydhars en 
   is oplosmiddelarm
- Stof droog na 2 uur en 
   overschilderbaar na 24 uur

- Sneldrogende grondverf voor binnen en buiten
- Samengesteld uit alkydhars en oplosmiddelarm
- Stofdroog na 1,5 uur en overschilderbaar na 5 uur

Per 15 stuks

59,-

Per 15 stuks

17,50

Per stuk

15,25

Per stuk

19,95
2.5L wit

                  GRONDVERF 
WATERGEDRAGEN

- Watergedragen grondverf voor binnen en buiten
- Voldoet aan Arbowet voor binnenshuis gebruik
- Stofdroog na 30 minuten en overschilderbaar na 6 uur

Per stuk

19,95

prof. Nr. 14 
PATENTPUNTKWAST

- Professionele patentpuntkwast met houten steel 
- Mix van varkenshaar en kunstvezel 

Per stuk

3,50

15 
STUKS

15 
STUKS

Geschikt voor 
alkydhars- en 

acrylverf



IVANA.COM4

1x25m
SCHILDERSVLIES

- Biedt uitstekende weerstand tegen vocht, 
   rollend materieel en vallend gereedschap
- Geschikt voor vloeren en trappen van diverse materialen 
- Het afdekvlies is meermaals bruikbaar en vervuilingen 
   worden makkelijk weggeveegd.

Per stuk

19,95

SCHILDERSVLIES 
STANDAARD
- Vloeistofdicht 
- Lichtgewicht schokabsorberend 
- Zelfklevend en geschikt voor vloeren en trappen

1x25m

34,95
per stuk

50mm x 33 meter

                  SCHOON 
VERWIJDERBARE TAPE

- Hoge kleefkracht
- Schoon te verwijderen 
- Scheurbaar met de hand
- Geeft goede mechanische bescherming
- Niet toepasbaar op natuursteen 
   en poreuze coatings

Per 12 stuks

55,-

                  D-TAPE 
EXTRA 50MM
- Watervaste katoentape
- Breekkracht = 8 KG
- Kleefkracht = 0.5 KG
- Rekbaarheid = 110%

Per 12 stuks

70,-

Verkrijgbaar in zwart, grijs en blauw

1x50m

67,50
per stuk

0.65x25m

23,50
per stuk

50 meter grijs 
D-TAPE 50MM

Watervaste katoentape 

Per 12 stuks

50,-

33 meter oranje 
STUCLOPERTAPE 50 MM

- Geschikt voor het afplakken van stucloper op 
   diverse ondergronden
- Laat geen lijm of overige resten achter
- Biedt bescherming gedurende decoratie, 
   renovatie en bouwwerkzaamheden 

Per 12 stuks

50,-

VOOR ELKE KLUS
DE JUISTE
TAPE



IVANA.COM 5

FREESMAL Per stuk

199,-

109,- 

    per set

 99,- 

    per set

ACTIESET

VOORDEUR

ACTIESET

ACHTERDEUR

- Ivana top 140 knoop- veiligheidsscharnier – 

   gegalvaniseerd – SKG*** - 4 stuks. 

- Ivana driepuntssluiting - 1750X24 cilinder bediend - SKG***

- Ivana Sluitkommenset

- Ivana basic veiligheid voordeur garnituur type 20 - SKG** 

- Ivana Basic deurkruk - blokmodel gatdeel nr.10

Leverbaar voor deurdikte 40mm en/of 54mm

- Ivana top 140 knoop- veiligheidsscharnier – 

   gegalvaniseerd – SKG*** - 4 stuks. 

- Ivana driepuntssluiting - 1750X24 kruk bediend - SKG***

- Ivana Sluitkommenset

- Ivana basic veiligheid voordeur garnituur type 20 - SKG** 

- Ivana Basic deurkruk - Nr. 10 blokmodel F1

Leverbaar voor deurdikte 40mm en/of 54mm

MAAK HET 
FREESWERK 
MAKKELIJK!

Ten behoeve van 
sluitkommen en sluitplaat



IVANA.COM6

229,- 

    per set

ACTIESET

DUBBELE DEUR
- Ivana top 140 knoop- veiligheidsscharnier – gegalvaniseerd – 
   SKG*** - 8 stuks. 

- Ivana driepuntssluiting - 1750X24 kruk bediend - SKG***

- Ivana inbouw sluitlijst (2115 mm) geheel nastelbaar - SKG***
   Inclusief 2 nastelbare sluitpotten en 2 sluitkragen

- Ivana basic veiligheid voordeur garnituur type 20 - SKG*** 

- Ivana deurkruk type nr. 10 – gatdeel

Leverbaar voor deurdikte 40mm en/of 54mm

220, 230 of 300 cm
230 en 300230 of 300 cm

Per meter

2,50

Per meter

2,15Per meter

1,30

                ARP+
                AIB 3N XL                ELRO XL

TOCHTPROFIELEN INBOUWPROFIELEN
NIEUW! NIEUW!

- Aluminium opbouwprofielen    
   voor naar binnen- en naar 
   buiten draaiende ramen 
   en deuren.
- Snel en eenvoudig te 
   plaatsen, monteren met 
   RVS schroeven.
- Verbeterde afdichtings- 
   en isolatievoorwaarden.

Aluminium inbouw 
tochtprofiel voor montage 
in de sponning van het 
kozijn bij naar binnen- en 
buitendraaiende ramen 
en deuren.

- Aluminium opbouwprofielen 
   voor naar binnen- en naar buiten 
   draaiende ramen en deuren.
- Makkelijk te monteren door 
   spijkergaatjes
- Speciaal voor 
   renovatiedoeleinden.

Ideaal voor 

buitentoepassingen.

De probleemoplosser 
bij tochtende 
voordeuren.

Voorzien van een 
grotere lip die zorgt voor 
lagere sluitweerstand, 

betere isolatie en groter 
afdichtingsbereik.



IVANA.COM 7

300KIMH ongescheurd en gescheurd beton

Verzinkt

SPUITANKER

ANKERSTANG
- Een styreenvrije, twee-componenten verankering 
   Mortel op basis van vinylester.
- Voor spanningsvrije bevestiging 
   van ankerstangen, bouten, ankers en 
   dergelijke in bijna alle bouwmaterialen. - Vetvrij metalen anker met schroefdraad voor bevestiging 

   verschillende materialen zoals beton, steen en hout
Per stuk

9,95

8 x 110 

0,45
per stuk

12 x 160  

0,89
per stuk

10 x 130 

0,69
per stuk

16 x 190  

1,29
per stuk

Optimaal in 

combinatie met Ivana 

spuitanker KIMH

CHEMISCH VERANKEREN   
BOOR EEN RECHT GAT 

SPUIT HET IVANA TWEE-COMPONENTEN 
SPUITANKER 300 KIMH IN COMBINATIE MET 
EEN (IVANA) KITPISTOOL IN HET GAT. 

BLAAS HET GAT SCHOON 
MET DE IVANA BLAASBALG

VOOR EXTRA REINIGING 
GEBRUIK DE JUISTE MAAT 
REINIGINGSBORSTEL

PLAATS EEN IVANA ANKER-
STANGEN IN HET GAT

1

4

2 3

5

HAMERBOOR 
SDS PLUS 
CROSS SET
- 7-Delige borenset met 
   4 hardmetalen snijkanten
- Voor moeiteloos en comfortabel 
   boren door lage trillingen, 
   zelfs door bewapeningsstaal

Per set

39,95

BLAASBALG
Voor een grondige reiniging van een 
boorgat om een optimale hechting van 
het Ivana spuitanker te verkrijgen.

Per stuk

12,50
10 mm

3,50
per stuk

18 mm

3,50
per stuk

12 mm

3,50
per stuk

24 mm

3,50
per stuk

REINIGINGSBORSTEL 
Voor een grondige reiniging van een boorgat 
om een optimale hechting te verkrijgen.



VOOR ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP IVANA.COM

Vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en exclusief verwijderingsbijdrage. 
Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met 31 mei 2021. www.ivana.com

Ontvang een 
kraskaart bij 

aanschaf van één 
of meerdere 

Ivana producten

Bekijk de actievoorwaarden op 

wineenbbq.nl

Deze actie loopt van 15 mei
t/m 15 juli 2021

KRAS & WIN EEN 

GRATIS
       BBQ

OF ÉÉN VAN DE
ANDERE PRIJZEN!

T.W.V. €1.299,-

10x
10x 10x 100x


