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IVANA.COM

Per paar

79,-
Netto ex. BTW

Per paar

89,-
Netto ex. BTW

+ GRATIS   
  TIMMERMAN  

    VOETBAL*
*Zolang de 

voorraad strekt

MAAT 40 T/M 48

SPARCO 
ENDURANCE S3
Sparco Endurance S3 veiligheidsschoenen 
hebben een veiligheidsneus en een 
staalvrije tussenzool om te voorkomen 
dat uw voeten doorboord worden door 
scherpe voorwerpen. 

S3 veiligheidsschoenen zijn ook 
waterafstotend en daarom  geschikt voor 
alle werkomgevingen. 
Lichtgewicht dubbele PU-zool met 
voorversterking, diepe en gevormde 
deuvels voor maximale grip op alle 
oppervlakken. 

CERTIFICERING: S3 - SRCNEUS: 
composiet 200J bestendig

BINNENZOOL: antiperforatie textielvezel
ZOOL: PU met dubbele dichtheid 
geïnjecteerd met energieabsorptie in de 
hiel en de voorwapening. Speciale groeven 
ontworpen om een snelle uitstroom van 
vloeistoffen mogelijk te maken
UITNEEMBARE BINNENZOOL: antistatisch 
PU-VOERING: ademend gaas
MATERIAAL: korst Nubuck en nylon 
waterbestendig
EXTRA: metaalvrij, hak met antislip-
versteviging, “easy lacing” -systeem met 
goed zichtbare lus
OLIE RESTANT: Bestendigheid tegen oliën 
en koolwaterstoffen zoals gespecificeerd 
door de referentienormen
GEWICHT: maat 40 : 580 gram

JULI/

AUGUSTUS

2021



IVANA.COM2

DCW180Z  

MAKITA ACCU VRIES-
/KOELBOX MET VERWARMFUNCTIE

- Geavanceerde koelbox die kan vriezen én verwarmen.
- Vijf koel- en vriesstanden: -18°C/ -10°C/ 0°C/ 5°C/ 10°C
- Twee warmtestanden: 55°C/ 60°C
- Genoeg ruimte voor 4x 2 liter flessen of 20x 500 ml flesjes (20 liter)
- Accuvoeding door 230V netstroom of via een 12V of 24V aansluiting
- Koelbox is voorzien van een USB-aansluiting, voor het opladen van  
   mobiele telefoons
- Met ingebouwde flesopener

OPLADEN

   Per stuk

449,-

Werkt op één 18V LXT accu, maar er 

kunnen er twee geplaatst worden voor 

langere werking.

750 LUMEN 

140 LUMEN 160 LUMEN

Zaklamp of inspectielamp

240 LUMEN

ZAKLAMP OPLAADBAAR

ZAKLAMP OP BATTERIJ

                        ACCU LED 
INSPECTIELAMP 2 IN 1

WERKLAMP 
OPLAADBAAR

Per stuk

45,-

Per stuk

10,95
Per stuk

14,95

Per stuk

39,-

Per stuk

19,95

- Uitgevoerd met zoom- en sos-functie
- Sterk metaal en bestendig tegen vocht en regen
- Batterijduur van 6 uur
- Inclusief dockingstation, handig voor het opladen in de werkplaats

- Schijnt tot 80 meter ver
- 2x Batterij type AAA

- Schijnt tot 100 meter ver
- 2x Batterij type AAA

- 2 in 1, gebruik ‘m als werklamp of als 180 
   graden draaibare inspectielamp.
- Geleverd in mooie stevige koffer met 
   oplaadkabel en adapter. 

- Oplaadbaar via micro USB, 
   lader 5V 1A

tijdens de bouwvak



IVANA.COM 3

449,-

Per stuk

29,50
Bevestigingsstang

2,50
per stuk

Oranje 50 x 1 meter

AFZETGAAS

Merk: LOADLOK
- lengte: 50 mtr
- breedte: 100 cm
- gewicht (kwaliteit): 120 g/m

Per rol

11,95
Per 5 rollen

50,- Per rol

19,50

Rood-wit 500m
Kunststof rood-wit 30m 6mm

                AFZETBAND
                KETTING

- Afzetlint ook wel afzetband genoemd. 
- Rood-wit geblokte band voor      
   afbakening. Extra stevig PVC band.  
- Breedte: 80 mm, lengte: 500 m

- Kunststof signaalketting, voor verschillende   
  doeleinden te gebruiken. 
- Geleverd op haspel.Materiaal: kunststof. 
- Diameter: 6 m. Lengte: 30 m

                  DEKKLEED                   DEKKLEED                   DEKKLEED

- Lichtgewicht polyethyleen 
- 100% waterdicht 
- Scheurvast en met ogen op elke meter 

- Lichtgewicht polyethyleen
- 100% waterdicht
- Scheurvast en met ogen op elke meter 

- Lichtgewicht polyethyleen
- 100% waterdicht
- Scheurvast en met ogen op elke meter

100g oranje 130g blauw 150g blauw/groen

 Per m2

 0,40
 Per m2

 0,50
 Per m2

 0,59

KRAS & WIN EEN 

GRATIS
       BBQ

T.W.V. €1.299,-

Ontvang een 
kraskaart bij 
aanschaf van 

één of meerdere 
Ivana producten

Bekijk de actievoorwaarden op 

wineenbbq.nl
Deze actie is geldig vanaf 15 mei tot en met 15 juli



IVANA.COM6 IVANA.COM4

ALLES LOOPT OP R

MIX & 
MATCH

Transporteren en opber

Stel zelf je eigen sy
Alle koffersysteem 1 producten zijn met 

elkaar te combiner

450 PR0
Art nr. 54978

350 PR0
Art nr. 54977

200 PR0
Art nr. 54976

BOX PLUS
Art nr. 54980

                        
KOFFERSYSTEEM 1.1

Per set

159,-

- Koffersysteem trolley
- Koffersysteem krat plus
- Koffersyteem 200 PRO
- Ivana assortimentskoffer XL

                        
KOFFERSYSTEEM 1.2

Per set

219,-

- Transport platform 
- Koffersysteem 450 PRO
- Koffersysteem 350 PRO
- Koffersysteem 200 PRO
- Ivana assortimentskoffer XL

519 x 305 x 245 mm

519 x 305 x 331 mm

519 x 305 x 97 mm

535 x 295 x 222 mm

TRANSPORT PLATFORM
Art nr. 54979
745 x 510 x 180 mm



IVANA.COM 7

                        
PLATEAU-
WAGEN

                        
STEEK-
WAGEN

Per stuk

65,-

Per stuk

75,-

IVANA.COM 5

T OP ROLLETJES

MIX & 
CH

en en opbergen

 je eigen systeem samen.
Alle koffersysteem 1 producten zijn met 

e combineren.

ASSORTIMENTS-
KOFFER M
Art nr. 55681

ASSORTIMENTS-
KOFFER L
Art nr. 55682

ASSORTIMENTS-
KOFFER XL
Art nr. 54982

                        
GEREEDSCHAPS-
TASSEN

Vanaf

15,-

- Opvouwbaar
- 124 kg

220 x 300 x 50 mm

480 x 300 x 50 mm

506 x 310 x 95 mm

- Inklapbaar
- 135 kg

TROLLEY PRO
Art nr. 54981

440 x 260 x 330 mm

TRANSPORT PLATFORM



IVANA.COM6

                        SCHUIFDEURBESLAG 
RETRO COMPLEET

RETRO 1 RETRO 3RETRO 2

Per stuk

75,-
Per stuk

75,-
Per stuk

95,-

- Voor deuren van max 125 kilogram
- Voorzien van 2 deurstoppers en kunststof wielen
- Inclusief alle bevestigingsmaterialen
- Rail is leverbaar in 150, 200, 300 en 400 cm
- Eventueel beschikbaar met softclose demper en set  

   hangrollen voor een extra deur.

zwart
200 cm

zwart
200 cm

zwart
200 cm

89 x 89 mm zwart
89 x 89 mm zwart Mat zwart – 60kg

VEILIGHEIDSSCHARNIER 
3-KNOOPS TOP 140 

KLEPSCHARNIER LEVENSLOOPBESTENDIGE 
LEUNINGHOUDERS

                        
ONZICHTBAAR SCHARNIER

Per stuk

7,50
Per stuk

4,95
Per stuk

2,95
Per stuk

19,95

- Geschikt voor deuren tot 140 kilogram
- SKG*** & politiekeurmerk PKVW
- Ook beschikbaar zonder veiligheidscertificaat
  en dus zonder dievenklauw

- Leverbaar in rechte hoeken en ronde hoeken
  en in de maten 89 x 89 mm en 76 x 76 mm

- Vervaardigd van minimaal 75% gerecycled alumium.
- Verkrijgbaar als vlakzadel, holzadel, voor stokschroef M8  
   of opschroef.

- Eenvoudige hoogteregelaar zorgt voor  
   makkelijke bevestiging
- Dankzij het scharnier ligt de deur in gesloten  
   toestand perfect in de lijn met de muur



Toegangscontrole met:

     Telefoon

     Afstandsbediening

     Sleutel

De nieuwe 
manier van 
toegang

Benieuwd naar de mogelijkheden 

voor uw organisatie? 

Vraag dan direct een demo aan bij één 

van onze experts via info@ivanaeasy.nl. 

IVANA.COM 7

Per stuk

25,-

Per stuk

72,50
Per stuk

139,-

Per stuk

69,-
Per stuk

59,-

Voor binnendeuren, links en rechts te gebruiken.
Met vaste schaararm.

Voor binnen en buitendeuren inclusief arm.
DIN links en rechts te gebruiken.
Traploos instelbaar middels ventiel.

SILVERLINE 
DRANGER 
1620SA

                        SILVERLINE 
DRANGER 1670GA(-G)

                        SILVERLINE 
DRANGER 1672 GA

SILVERLINE 
DRANGER 
1642SA

SILVERLINE 
DRANGER 
1640SA

- sluitkracht :3 
- max. deurgewicht: 80kg

- sluitkracht: 3
- max. deurgewicht: 60 kg
- beschikbaar voor plaatsing scharnierzijde (1670GA) 
   en niet scharnierzijde (1670GA-G)

- sluitkracht: 3-5
- max. deurgewicht: 100 kg
- plaatsing: scharnierzijde

- sluitkracht: 2-6 
- max. deurgewicht: 120kg

- sluitkracht: 2-3-4
- max. deurgewicht: 80kg



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 juli 2021. www.ivana.com

PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435

SUPER HAND DRY CUTTER 8320

Metaalzaagmachine van Jepson Power voor snel en bijna braamvrij zagen 
van metalen buizen, en profielen zonder koeling.
- 2 zaagblad geleiders voor een betere zaagsnede en langere stand tijd van het zaagblad
- Gepatenteerde snelspaninrichting voor verstekzagen met 90-75-60-45 graden 
- Geleverd met Ø 355/90T HM-zaagblad
- 2400 W – 230V/50Hz – 1400 toerental per minuut

Metaalcirkelzaag van Jepson Power voor snel & braamarm zagen van sandwichpanelen en 
staalprofielen zonder koeling.
- Optimaal zagen van sandwich panelen, trapeziumplaten, kabelgoten, buizen, profielen, 
   stalen en non-ferro samengestelde materialen tot een zaagdiepte van 120 mm 
- Droog zagen zonder koelvloeistof 
-Gesloten constructie verhindert   rondvliegende spanen
- Inclusief geleiderail 1.400 mm met 2 snelspanklemmen en zaagblad 
   320mm x 84T - ideaal voor het schoon en kaarsrecht zagen van sandwich panelen.
- 1800 W – 230V/50hz 1700 toerental per min

    Per stuk

685,-

     Per set

875,-

Ook geschikt voor 

houten balken!


