
    Actieprijs

 119,-  
     per stuk

Deze vlakschuurmachine met een 
zoolafmeting van 93 x 185mm is door zijn 
drie snelheden breed inzetbaar.

Het schuurpapier kan makkelijk en snel 
opgespannen worden door de grote 
klemmen. Gebruik je schuurpapier 
zonder stofzuiggaten, dan kun je deze 
er makkelijk zelf in stansen met de 
meegeleverde perforatieplaat.
Een schuurzool met klittenband 
(194930-6)  is los verkrijgbaar voor het 
nog makkelijker en sneller wisselen van 
schuurpapier.  

Machine wordt geleverd zonder 
accu’s en lader in doos.

18 V ACCU 
VLAKSCHUUR-
MACHINE 
DBO380Z

IVANA.COM

MAART
2022

NIEUW!



TOPDEAL!  

 25,-

SPIJKERSCHORT
Gevuld met:
- 400 stuks Ivana spaanplaatschroeven torx20 - 4 x 40 
- 400 stuks Ivana spaanplaatschroeven torx20 - 4 x 60 

IVANA.COM2

FINESS 
TIMBERSTAIN
2,5 L

- Bescherming van tuinhout
- Aanbrengen zonder schuren
- Waterafstotend 

Per stuk

44,85

FINESS 
DOUGLASOLIE
2,5 L

- Beschermt tegen 
   vergrijzing van het hout
- Dringt diep in het hout
- Vormt geen 
   oppervlaktecoating

Per stuk

41,80

FINESS 
DOUGLASBEITS
2,5 L

- Waterafstotend
- Ook voor 
   geïmpregneerd hout
- Voor Douglas, lariks etc.

Per stuk

25,80

Handig voor het opbergen van o.a. spijkers, schroeven 
en gereedschap.
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Torx T25Torx T25 Vanaf

27,-
per 200 stuks

Vanaf

15,90
per 200 stuks

POTDEKSELSCHROEVEN VLONDERSCHROEVEN 

- Extra diepe Torx-indruk
- Freesribben onder de kop
- Schachtribben en schroefdraad
- Voorzien van CE-keurmerk
- Chroom-6-vrij
- RVS

- Extra diepe Torx-indruk
- Freesribben onder de kop
- Schachtribben en schroefdraad
- Voorzien van CE-keurmerk
- Chroom-6-vrij
- RVS

 HARDHOUTBOREN 
- HSS-G houtspiraalboren
- Geslepen uitvoering
- TLS-spiraal zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes

Vanaf

1,60
per stuk

VERZINKBOOR 
Ideaal voor het gelijkmatig verzinken van terrasschroeven.

Per stuk

19,95

ZIT ER EEN SCHROEFJE LOS?

NIEUW!

NIEUW! NIEUW!



Per stuk

9,50

200 cm
JALONSTOK

- Bovenkant wit of rood. 
- Voorzien van een sterke PVC ommanteling. 
- Gemaakt van geselecteerd hout Ø28mm en 
   voorzien van een ronde stalen punt. 

Ook leverbaar in staal

Per stuk 

65,-WATERPAS PREMIUM

- De premium waterpas heeft 3 libellen met een 
   nauwkeurigheid van 0.5 mm/m
- 1 Vergroot horizontale libel
- Door het rubberen handvat ligt hij prettig in de hand en 
   kun je direct aan de slag. 

180 cm

De waterpas is voorzien 
van twee libellen die zowel 
aan de zijkant als de kopse-

kant zichtbaar zijn

NIEUW!

BERDAL KNIEBESCHERMER 
BOARD 
De FENTO BOARD is onze nieuwste ergonomische 
kniebeschermer. Dit product is speciaal ontwikkeld 
voor extra mobiliteit. De FENTO BOARD heeft het 
perfecte gewicht: licht genoeg zodat je je gemakkelijk 
verplaatst en zwaar genoeg zodat het niet beweegt 
tijdens het knielen.

Per stuk

59,-

BERDAL KNIEBESCHERMER 
POCKET 
De FENTO POCKET is een ergonomische 
kniebeschermer die speciaal is ontwikkeld 
voor in je werkbroek. De fento pocket bevat de 
perfecte ergonomie die je van ons gewend bent. 
De Ergonomische Wedge zorgt voor de juiste 
drukverdeling over het onderbeen en voorkomt 
hierdoor knie-en rugklachten. De FENTO POCKET 
heeft een licht gewicht van 150 gram waardoor je 
haast niet merkt dat het in je broek zit.

Per set

39,50

METEN IS WETEN!

SVH OPVOUWBARE 
HAKEN 
Samsteel
Voor het uitzetten van hoeken van 45 
en 90 graden. Handig klein formaat, 
ideaal in kleine ruimtes (geldt voor 
beide modellen).
60 cm

15,-
per stuk

120 cm

27,50
per stuk

IVANA.COM4
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REFORMLADDER
2x14 

Per stuk

355,-

 
REFORMLADDER
2x16 

Per stuk

389,-

LADDERMAT ANTI-SLIP 
130 cm

Per stuk

52,50

INDUSTRIETRAP

Zware kwaliteit trap met anti-sliptreden. 
Materiaal: aluminium. Normering: EN-131 VGS

Ook beschikbaar in 
de volgende maten:
- 2x2 €155,-
- 2x3 €179,-
- 2x4 €209,-
- 2x6 €269,-

- 2x7 €309,-
- 2x8 €339,-
- 2x10 €379,-

- De laddermat voorkomt dat de ladder wegglijdt
- Handige accessoire voor elk type ladder
- Voor binnen en buiten gebruik

Dubbel oploopbaar 2x5
Met beugel (arbo)

 
TIMMERMANSPOTLOOD
24cm, ovaal, rood gelakt, 
niet geslepen 

Per 100 stuks

59,-
 

STEENHOUWERSPOTLOOD
24cm, ovaal, groen gelakt, 
niet geslepen 

Per 100 stuks

59,-

   Per stuk

239,-



                        AFDEKVLIES STANDAARD
Zelfklevend afdekvlies voor uitstekende bescherming tijdens  
de bouwfase tegen vuil, vocht, en vallend gereedschap.
- Herbruikbaar  
- Voor alle door gedroogde ondergronden

1x25m

39,-
per rol

1x50m

78,-
per rol

0.65x25m

26,-
per rol

IVANA.COM6

SPECIEKUIP
Gripline

- Inhoud 65 L
- Gripline Original
- Voorzien van 4 ergonomische 
   handgrepen en literscala

AGUAPLAST UNIVERSAL MIX AUM 
Emmer 10 liter

Aguaplast Universal Mix is een lichtgewicht vulmiddel in 
pastavorm die na schuren rechtstreeks kan worden aangebracht 
op gladde en niet-absorberende ondergronden zoals 
glasvezelbehang, oude verflagen, oude decoratieve acrylpleisers 
e.d. Licht en moeiteloos aan te brengen. 

Per stuk

31,50

WITTE KALKKUIP 
Gripline

Per stuk

10,95Afmetingen:
- Inhoud 45 L

Technische specificaties: 
- Materiaal: Kunststof
- Met handgrepen
- Met maatverdeling

ZWARTE 
BOUWEMMER 
- Inhoud 12 L
- Materiaal: kunststof

+
10 bouwemmers 
en 10 speciekuipen

49,95

MENGMACHINE 
MX 1600/2 
RE EF HS3R
- 2-gangs-mengmachine voor 
   mengwerkzaamheden tot 90 l
- Ideaal voor het mengen van beton, estrik, 
   mortel, pleister en grotere hoeveelheden 
   vloeibaar materiaal
- 1e versnelling met maximale kracht is 
   ideaal voor langdurige werkzaamheden 
   en zwaar materiaal
- Hoge toerentallen in de 2e versnelling zijn 
   ideaal voor vloeibaar mengmateriaal

Per set

415,-

MENGMACHINE 
MX 1000
RE EF HS3R
- Universele 1-versnellings mengmachine 
   voor mengtoepassingen tot 40 l.
- Ideaal voor het mengen van 
   egalisatiemassa, tegellijm, mortel, 
   pleister en grotere hoeveelheden 
   vloeibaar materiaal.

Per set

219,-

FESTOOL  MIXERS
- ErgoFix-hoogteverstelling met geïntegreerde 
   snelwisselfunctie
- FastFix-snelwisselsysteem voor het loskoppelen van 
   machine en mengstaaf zonder gereedschap
- Gasgeefschakelaar en elektronische toerentalregeling
- Beschermkap met labyrintafdichting voorkomt het 
   binnendringen van spatwater en vuil



Overschilderbaar wit
BEGLAZINGSKIT

+ 4 GRATIS 
IVANA KIT-
SPATELS

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

Per 15 stuks

67,50

15 
STUKS

 
AFSTRIJKMIDDEL 
- Het Ivana Afstrijkmiddel verwijdert 
   vetresten en andere verontreiniging 
- Zorgt voor een goede hechting van 
   de kit met de ondergrond. 
- Ideaal voor een gladde en 
   schone afwerking van de meest 
   voorkomende kitvoegen.

Per stuk

4,95

 POLYPLAMUUR 
Polyplamuur is een snel hardende, professionele 
2-componentenplamuur. Goed schuurbaar, overschilderbaar 
en duurzaam. Voor hout ijzer, steen, kunststof en cement. 
Polyplamuur is goed verwerkbaar en glad af te werken.

Per stuk

8,50

 MULTIKIT
Wit 

- Universele kit op basis van MS polymeren   
   voor afdichten, lijmen en monteren in de 
   bouw en industrie. 
- Ook voor sanitaire toepassingen. 
- De kit is overschilderbaar met de meeste 
   watergedragen verven, heeft een zeer 
   goede hechting en is blijvend elastisch 
   na uitharding.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken en 
   hecht op vochtige ondergrond. 

Per 15 stuks

59,-

ZUSEX ONE ZUSEX 
SNELCOMPOUND

- De nummer 1 in gemak
- 2 componenten in 1 koker
- Voor kleine en grote reparaties, 
   vullen en verlijmen
- Na ca. 5 uur uitgehard
- Multifunctioneel: voor hout, 
   beton, steen, metaal en meer!

- 2 componenten in 1 koker
- Voor kleine reparaties, vullen 
   en verlijmen
- Na ca. 15 minuten uitgehard
- Multifunctioneel: voor hout, 
   beton, steen, metaal en meer!

Per stuk

32,95

Per stuk

26,95

IVANA.COM 7



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 maart 2022. www.ivana.com

GLORIA 1215 
Watertoevoerapparaat 10L 

- Kunststof tank 10 liter
- Met 4 meter slang en snelkoppeling 
   met waterstop

MAKITA DOORSLIJPSCHIJF 
Bij deze set ontvang je een gratis extra doorslijpschijf 
gratis die perfect aansluit op de doorslijper. 
- Bladdikte 2,0 mm
- Diameter schijf 230 mm
- Asgat schijf 22,23 mm

     Per set

435,-

Stofvrij werken was nog nooit zo eenvoudig! Door het aansluiten 
van de Gloria drukspuit (Van Imbema) kunt u optimaal gebruik 
maken van de Makita doorslijper en zorgt u voor een veel langere 
houdbaarheid van uw slijpschijven. 

MAKITA 
DOORSLIJPERSET

MAKITA DOORSLIJPER 
DCE090ZX1

- Krachtige, compacte 2x18 V doorslijper met 230 mm doorslijpschijf.
- Voor aanleg van terrassen, vijvers en natuursteenvloeren.
- De krachtige koolborstelloze motor levert 1,25 Kw aan vermogen.
- Standaard voorzien van een wateraansluiting voor de binding van 
   het schadelijke kwartsstof.
- Maximale slijpdiepte van 88 mm.
- Deze machine wordt geleverd zonder accu en lader.

GLORIA 415 
Watertoevoer-
apparaat 10L 

- Topmodel voor de stratenmaker
- Stalen tank inhoud 10 liter met    
   messing pomp
- Met 3 meter gewapende 
   slang en snelkoppeling 
   met waterstop

Per stuk

159,-


