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COMPLETE
KAMERSTEIGER
Inhoud set: 
- Kamersteiger CT36
- Kamersteiger opzetstuk 
- Diagonaal schoor 190 (2x) 
- Horizontaal schoor 190 (1x) 

Werkhoogte van 3,80 meter

Alle onderdelen zijn ook los verkrijgbaar

ACTIESET!  

 479,-

IVANA.COM

ZIE PAGINA 2 VOOR LOSSE 
ONDERDELEN EN UITBREIDINGEN

SEPTEMBER
2021



Per stuk

209,-

Per stuk

140,-
Per stuk

100,-

Per stuk

249,-

INDUSTRIETRAP

PLATFORM 190 KAMERSTEIGER 
OPSTAPTRAP

KAMER-
STEIGER 

Zware kwaliteit trap met antislip treden. 
Materiaal: aluminium. Normering: EN-131 VGS

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.

Ook beschikbaar in 
de volgende maten:
- 2x3 €159,-
- 2x4 €189,-
- 2x6 €239,-

- 2x7 €279,-
- 2x8 €299,-
- 2x10 €339,-

Dubbel oploopbaar 2x5
Met beugel (arbo)

Ladders van

Losse onderdelen en uitbreidingen

Met luik - blauw

CT36

Per stuk

399,-
Uitgebogen 3x12

Per stuk

329,-

3-DELIGE
REFORMLADDER
Materiaal: geanodiseerd aluminium
Normering 1: NEN 2484 
Professioneel gebruik (Arbo)
Normering 2: EN 131
Normering 3: VGS Vincotte

Ook verkrijgbaar in 
- 2x 8,10,12,14 of 16 sporten
- 3x 8, 14 of 16 sporten

Uitgebogen 3x10

HOGE 
KWALITEIT!

KAMERSTEIGER

NIEUW!

IVANA.COM2

Lengte: 1,9 m
Breedte: 0,75 m
Hoogte: 1,9 m
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Wilt u ook 
snoerloze 

communicatie 
tussen 

stofzuiger en 
cirkelzaag?

Cirkelzaagbladen bestemd voor

ACCU-CIRKELZAAG
Cirkelzaagbladen bestemd voor

230V CIRKELZAAG

Per set

359,-
Per set

399,-

Per stuk

29,-
Per stuk

39,-
Per stuk

49,-

230V INVAL-
CIRKELZAAG 
165 MM 

2X18V INVAL-
CIRKELZAAG 
165 MM 

AWS ONTVANGER 

- Snel en zuiver zagen door 
   constant toerental
- Splintervrij zagen door   
   voorritsfunctie
- Geschikt voor het zagen van 
   diverse materialen dankzij de 
   variabele toerenregeling

- Zonder accu’s en lader, in Mbox 
   met AWS zender, geleiderail en tas.
- Ideaal voor het nauwkeurig op maat zagen van 
   plaatmaterialen, massieven houten panelen en 
   voor het uitzagen van rechte uitsparingen. 
- Snel en zuiver zagen door constant 
   instelbaar toerental dankzij BL-motor.
- De motor is voorzien van elektronische rem 
   waardoor het zaagblad onmiddellijk stilstaat. 
- Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) 
   waardoor stofzuiger automatisch aangaat bij het 
   starten van de zaag.

Zaagbladen voor het schulpen en afkorten, deze zijn speciaal gemaakt voor het gebruik met accu-zaagmachines, zijn 
extra dun (dikte stamblad 1,2 mm en snijbreedte 1,6 mm) en hebben een zeer lage snijdruk. De zaagbladen hebben 
een extra hittebehandeling ondergaan voor nauwkeurige toleranties. Asgat 20 mm. Diameter 165mm. Leverbaar in 
diverse uitvoeringen:

De hard metaal zaagbladen 
in uitvoering ‘HOUT’ zijn voor 
zaagsneden in massief hout cq.
plaatmaterialen en natte sparren 
houtsoorten. Wisseltand uitvoering 
voor schoon en zuiver zagen.- Diameter 165 mm

- Snijbreedte 2,6 mm
- Toepassing hout

De hard metaal zaagbladen in 
uitvoering ‘METAAL’ zijn voor 
zaagsneden in metalen en NE-
metalen, zink, lood, gietijzer, etc. 
Met trapezium vlaktand. Het blad 
heeft een verbeterde snijkwaliteit
door speciale tandgeometrie.

De diamant zaagbladen in uitvoering ‘ABRASIEF’ 
zijn voor zaagsneden in cementgebonden 
plaatmaterialen. Uitstekende spaanafvoer door 
grote spaanruimten. Zeer geschikt voor dikkere 
platen uitstekend te gebruiken voor gips, Eternit, 
Promatec, IBS, Fermacell, etc. Niet inzetbaar voor 
steen, glas en  nagels/spijkers.

De AWS ontvanger maakt snoerloze 
communicatie tussen machine en stofzuiger 
mogelijk. Wanneer de machine wordt 
gestart, start de stofzuiger ook automatisch. 
De ontvanger is compatibel met de meeste 
230V stofzuigers welke voorzien zijn van een 
door een machine te activeren stopcontact. 

SP6000J1X2

DSP601ZJU2

WUT02U

24 tands

29,-
per stuk

48 tands

35,-
per stuk

                        CIRKEL-
ZAAGBLAD

DE CIRKEL IS ROND!

Nu met 2e 

geleiderail 
en 

koppelstrips

145,-



Bedienbaar met 
één hand

IVANA.COM4

Per set

119,-

Per stuk

24,50

Per set

79,-

SCHRAGENSET

ZUSEX ONE 

SCHRAGENSET

- Geproduceerd uit hoogwaardig staal
- Voorzien van antislip oppervlakte voor 
   meer stabiliteit en support
- Volledig inklapbaar
- Inclusief handvat

- Makkelijk verwerkbare en goed schuurbare 
   transparante houtrot reparatie
- Voor kleine en grote reparaties, binnen en buiten: 
   vullen en verlijmen
- Multifunctioneel: Voor hout beton metaal en meer!
- 2 in 1 koker: past op standaard kitpistool

- Geproduceerd uit hoogwaardig staal
- Inclusief handvat 
- Maximale capaciteit 
   van 500kg per schraag

Heavy duty 

250 ml

GRATIS 
ZUSEX 

MENGBORD
bij afname 

van 4 kokers 
Zusex ONE

Per 6 stuks

32,50CONSTRUCTIELIJM

- Snelle, gebruiksklare, blanke pasteuze en 
   vullende 1- componenten lijm voor houtverbindingen
- Ook toepasbaar voor verlijming van hout met 
   andere materialen
- Watervast en temperatuurbestendig ( -30 C tot 100 C) 
- Voldoet aan de kwaliteitseisen D4 
   overeenkomstig NEN-EN 204

Express
 150 x 80 mm

100 x 120 mmPer 2 stuks

30,-
Per 2 stuks

35,-LIJMKLEMMEN

                       SNEL
LIJMTANGEN

- 180 kg aan spankracht
- Uitgevoerd in hoogwaardig kunststof 
   met stalen rail

De snellijmtang is eenvoudig te gebruiken 
vanwege het ergonomische ratel kliksysteem. 
De snellijmtang is voorzien van een versterkt 
vergrendelmechanisme. Bestand tegen 
schokken en trillingen.

Ook beschikbaar in de volgende maten:
- 300 x 80 mm 2 voor €32,50
- 450 x 80 mm 2 voor €35
- 600 x 80 mm 2 voor €37,50

Ook beschikbaar in de volgende maten:
- 200 x 120 mm 2 voor €40,-
- 300 x 120 mm 2 voor €45,-

8 verschillende werkhoogtes 

en een maximale capaciteit 

van 589 kg per schraag

Volledig inklapbaar en voorzien 
van antislip oppervlakte voor 
meer stabiliteit en support

NIEUW!

NIEUW!
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Per 100 stuks

2,95
Per 1.000 stuks

14,50
KOFFIEBEKERS

SUIKERSTICKS

24,95 32,50
A3 Multi Arbo

59,-
per stuk

B2 Arbo

24,95
per stuk

BHV Medimulti

39,-
per stuk

                         ARBO 
VERBANDTROMMEL

PLEISTERDISPENSER SALVEQUICK

NAVULLING 6 X 40 ST. NAVULLING 6 X 45 ST.

- Zeer complete arbo verbandtrommel 
   inclusief wandbeugel
- Uitermate geschikt voor kleine bedrijfsvormen.
- Ook zeer geschikt voor in servicewagens, 
   bedrijfsbusjes vanwege de compacte 
   trommel en complete inhoud.

- De A3 koffer is geschikt voor bedrijven en 
   afdelingen vanaf 10 personen.
- De koffer is door zijn opvallende kleur 
   en wandbevestiging goed 
   zichtbaar en makkelijk te bereiken. 
- De producten voldoen aan de eis van de 
   ARBO en aan de eisen van de KNVB en het 
   Oranje Kruis

- De BHV-trommel voldoet aan de nieuwe 
   richtlijnen van het jaar 2016.
- De BHV koffer is zo ingericht dat zowel de 
   professional als de amateur nooit misgrijpt. 

- Unieke pleisterdispenser. Als u een pleister uit de dispenser pakt, trekt u 
tegelijkertijd automatisch ook van één kant het beschermfolie af.
- Inhoud: 40 plastic pleisters (rood) en 45 textiel pleisters (blauw)

Met vulling

5 gr

Per stuk

17,50

Wettelijke kaders:
Een werkgever is verplicht om het bedrijf te voorzien 
van voldoende materialen, afhankelijk van de aard 
van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel



IVANA.COM6

Vanaf

14,50
per set

Per paar

5,50
Per paar

5,50

Per stuk

15,50
Per paar

5,50

DEURKRUKKEN

NIEUW!
SLEUTELGAT PROFIELCILINDER 

RONDE KNOP 

WC-SLUITING

AFDEKROZET

RVS BASIC BESLAG
Het Ivana RVS basic beslag wordt geleverd met een set deurkrukken, bevestigingsmateriaal 
voor montage, een uitgebreide handleidingen en een boormal. Het basic beslag is RVS 
geborsteld en is geschikt voor deurdiktes tussen de 38 en 42 mm. Alle krukken voldoen aan 
de EN 1906 norm en bevinden zich in de gebruikersklasse 4. 

Per set

16,50

Per set

18,50

53 x 8 mm 

Staal 53 x 8 mm 
met nokken RVS Op rozet incl. nok en stift RVS Staal 53 x 8mm met nokken RVS

Plaatje staal 53 x 8mm met nokken RVS

Compleet met ronde 
rozetten

Plaatje staal 53 x 8mm met nokken RVS

GEBRUIKERS-
KLASSE 4 Klasse 4: intensief gebruik waarbij het risico 

op onjuist gebruik zeer groot is. Bijvoorbeeld 
voetbalstadions, boorplatformen, barakken en 
openbare toiletten.



Ivana EASY is de ideale oplossing voor uw sportvereniging 
wanneer er veel sleutels in omloop zijn. Met Ivana EASY weet u 
altijd wie wanneer toegang heeft tot bijvoorbeeld het ballenhok!

Benieuwd naar de mogelijkheden 
voor uw organisatie? 

Vraag dan direct een demo aan bij één 
van onze experts via info@ivanaeasy.com. 

De nieuwe 
manier van 
toegang

IVANA.COM 7

53 x 8 mm 



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 29 september 2021. www.ivana.com

Per stuk

39,-
330 antraciet

                  
BRIEVENBUS

Deze pakketbrievenbus kan door de grote 
boveninworp post en pakketjes ontvangen 
tot een formaat van 100 x 260 x 280 mm. 
De pakketbrievenbus wordt standaard 
geleverd met een automatenslot, 
inclusief 2 sleutels. 
Materiaal: staal.

Antraciet
                  PAKKETBRIEVENBUS

Per stuk

39,-
Deze brievenbus heeft een postinworp via de bovenzijde en 
uitname via de klep aan de voorzijde. De brievenbus wordt 
standaard geleverd met een automatenslot, inclusief 2 sleutels. 
Geschikt voor wandmontage of plaatsing op statief. Materiaal: staal.

390 antraciet

                  
BRIEVENBUS

Per stuk

119,-

OOK IVANA BRIEVENBUSSEN 
SERIE BESCHIKBAAR VOOR 
OP PROJECTBASIS
Meer info? Vraag het na bij 
een van onze verkooppunten.

Deze brievenbus heeft een postinworp via de voorzijde. De vierkante 
vorm maakt het mogelijk om er een klein blok van te maken voor 
bijvoorbeeld een bedrijvencomplex. De brievenbus wordt standaard 
geleverd met een automatenslot, inclusief 2 sleutels. 
Materiaal: staal.


