
     Setprijs

795,-
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Bij iedere    
aankoop uit 
deze  IVANA 

uitgave 
OP=OP

GRATIS
LUNCHBOX

FESTOOL 
AFKORTZAAG
KAPEX KS 60 E-Set

Zeer compacte, robuuste en eenvoudig te 
transporteren mobiele afkortzaag. Voorzien 
van uniek en innovatief schaduwlicht voor 
de exacte weergave van zaaglijnen. Ideaal 
voor het afkorten van plinten, profielen en 
kanthout tot 60 mm dik. 

FESTOOL 
BOUWRADIO
SYSROCK BR10

Krachtige BR10 bouwradio met de 
bluetoothverbinding / aux aansluiting. 
Zo kun je altijd switchen naar je eigen 
favoriete muziek van je mobiele telefoon, 
MP3 of tablet. Werkt met de volgende 
Festool accupacks: 10,8 - 18 volt accu’s.

+

+

IVANA CIRKEL-
ZAAGBLAD
HW 30WS

Voor het schulpen en afkorten in massief 
hout en houtbevattende plaatmaterialen. 
Met speciale snijgeometrie voor een 
goede snijkwaliteit. Diameter 210 mm, 
snijbreedte 2,8 mm, asgat: 30 mm en 
aantal tanden 30 stuks.

m.visser
Markering
dit lijkt een dubbele spatie?



IVANA.COM IVANA.COM2 3

IVANA BLINDKLINGTANG

NIEUW!

Popnageltang met veer 
inclusief vier mondstukken en 
montagesleutel. Geschikt voor 4 maten 
popnagels 2,4 - 3,2 - 4,0 en 4,8 mm.

Per stuk

19,95

Setprijs

59,-
Setprijs

45,-

Per rol

25,95

Per rol

24,95

1,5 m breed x 50 m lang

79,-
2,75 m breed x 50 m lang

159,-

IVANA DOPPENDOOS IVANA DOPPENDOOS

DELTA®-MULTI-BAND

IVANA ONDERVORST ROLL

IVANA DAK/WANDFOLIE N

½’ chroom vanadium doppen uitgevoerd met de gepatenteerde
“multidrive”-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de 
sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en 
uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn 
geen probleem.

INHOUD: 
- 10 doppen (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 en 21 mm)
- 1 verlengstuk 75 mm
- 1 verlengstuk 125 mm
- 1 schuifstuk
- 1 cardangewricht
- 1 magnetisch verlengstuk 250 mm
- 1 ratel

¼” chroom vanadium doppen uitgevoerd met de gepatenteerde 
“multidrive”-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de 
sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en 
uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn 
geen probleem.

INHOUD: 
- 14 doppen (3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 mm)
- 1 bit-adapter
- 1 verlengstuk 50 mm
- 1 verlengstuk 150 mm
- 1 schuifstuk
- 1 cardangewricht
- 1 handgreep schroevendraaier
- 1 ratel
- 20 bits waarvan 5x zeskant, 3x Phillips, 3x zaagsnede, 3x Pozidrive en 6x Torx

Universele kleefband voor zowel dampremmende als dampdoorlatende folies. Toe te passen bij het 
herstellen van kleine scheuren en verkleven van folieoverlappingen. Rolafmeting 60 mm x 25 meter.
- Binnen en buiten toepasbaar
- Kleeft op hout, glas, metaal etc.
- Gewapende tape: zeer sterk

Nok- en hoekkeperrol voor de verluchting van normaal geprofileerde pannendaken, met zijdelingse 
aluminiumranden. De middenstrook is gemaakt van een speciaal (niet brandbaar) weefsel met een 
hoog uitzettingsvermogen en waarborgt een grote zekerheid tegen stuifsneeuw, spatwater en 
insecten. Door de verbinding zonder perforaties tussen rand en middenstrook bestaat er geen
gevaar voor het afscheuren. Zeer eenvoudig aan te brengen: beschermstroken verwijderen, de 
kleefstroken aan de randen aandrukken en de nokpan plaatsen. Leverbaar in zwart en rood, formaat 
310 mm x 5 m.

Damp-open en regendicht spinvlies membraan. 3-Laagse folie bestaande uit een 
polypropyleen film tussen 2 lagen Geotextile. Eenvoudig te verwerken door het geringe gewicht 
en af te rollen zonder vervorming of bulten. Voorzien van CE keurmerk EN 13859-1 en EN 13859-
2. Brandklasse (EN 13501-1): E. Leverbaar als rol à 75 m2: lengte 50 m x breedte 1,5 m en 2,75 m.

16-delig 41-delig

M60

TORCOFLEX 3550-20 UK

Per stuk

24,95

Per stuk

109,-

IVANA RATEL 
OMSCHAKELBAAR

GEDORE MOMENTSLEUTEL 

½” fijn vertande ratel met licht 
gebogen greep ter bescherming 
van de gebruiker en voorzien van 
drukontgrendeling.

Beproefde momentsleutel in het aanhaalbereik 40-200 Nm met testcertificaat. Gecontroleerd rechtsom 
aanhalen; omschakelbare ratel met rechtsom- en linksom-functie. Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 
6789-2:2017; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende nauwkeuriger 
dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd. Made in Germany.

BESCHERMING VOOR 
DAKEN & WANDEN
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COMBISET 
ACTIES

+

+

FESTOOL ACCU-HAAKSE SLIJPER

FESTOOL ACCU-TEGELSLIJPER

IVANA DOORSLIJP-
SCHIJVEN INOX

IVANA BASIC 
DIAMANT ZAAGBLAD

Bijzonder robuust en duurzaam en voorzien van krachtige, koolborstelloze 
EC-TEC-motor. Dankzij de omhulde motor is de accu-haakse slijper 100% 
stofbestendig. Motor en behuizing zijn van elkaar gescheiden, waardoor er 
nauwelijks trillingen zijn. Snelle schijfwisseling zonder gereedschap dankzij 
vergrendelbare spil en snelspanmoer. Traploos regelbaar toerental van 
4.500 tot 8.500 tpm. Geleverd zonder accu’s en oplader.

Bijzonder robuust en duurzaam en voorzien van krachtige, koolborstelloze EC-TEC-
motor. Dankzij de omhulde motor is de accu-haakse slijper 100% stofbestendig. 
TNO-certificaat van 8 uur i.c.m. een Festool-stofzuiger. Dankzij de afzuigkap wordt 
95% van het stof afgevoerd. Ideaal voor het doorslijpen van minerale materialen, 
met name in binnenruimtes. De afzuigkap kan eenvoudig naar voren worden 
geopend voor het werken tot vlak aan de rand. Vrij zicht op de aftekenlijn dankzij 
open constructie van de afzuigkap. Geleverd zonder accu’s en oplader.

Voor het bewerken en doorslijpen van 
metaal/RVS/INOX met een zeer goede 
standtijd met hoog snijvermogen. Extra 
dun. Diameter 125 mm, asgat 22,23 mm, 
dikte 1 mm. Blik à 10 stuks.

Diamant zaagblad voor nat en droog 
zagen met een haakse slijper in 
keramische en natuursteen tegels en 
graniet. Diameter 125 mm, asgat 22,23 
mm, max toeren 12250 tr/min. 

AGC 18-125 LI EB-BASIC

DSC-AGC 18-125 LI EB-BASIC

Blik à 10 stuks

Tegels

       Setprijs

 279,-

5-delig

4G AR 16 MM

M1300V2C M1200VC

LEVERBAAR IN 3 VERSCHILLENDE UITVOERINGEN:

Per stuk

12,50
Per set

69,-

Per meter

0,70

Vanaf

12,50
per set

Vanaf

12,50
per set

IVANA STOFDEUR
MET RITS

IVANA DIAMANT 
TEGELBORENSET

IVANA TOCHTPROFIEL

STOFMASKERS STOFMASKERS

IVANA VALDORPELS

1. IVANA VALDORPEL RUBBER
Voor universele toepassing tegen tocht.

2. IVANA VALDORPEL BORSTEL
Voor toepassing tegen tocht, ideaal voor gebruik bij ruwe en 
oneffen vloeren.

3. IVANA VALDORPEL GELUID- 
     & BRANDWEREND
Geluidsisolatie RS,w,0 51 dB (getest door ift Rosenheim) met 
hoogwaardige siliconenafdichting, toepasbaar in 30 en 60 
minuten brandwerende deurconstructies en rook- en tochtwerend.

VOORDELEN VAN IVANA VALDORPELS:
- Enkelzijdige bediening aan de scharnierzijde.
- Aandrukknop met groot contactoppervlak maakt montage zonder stootplaatje mogelijk.
- Groot werkingsbereik door maximale slag van 20 mm.
- Loodrechte verplaatsing van het binnenwerk zonder zijwaartse 
   beweging voor 1-2 mm afhangspeling.
- Automatische scheefstelling voor oneffen vloeren.
- De No-Break functie zorgt ervoor dat het binnenwerk terugveert als er obstakels, 
   zoals snoeren, onder de deur liggen.
- Op duurzaamheid getest tot 1 miljoen open- en dichtbewegingen.
- 5 jaar garantie.
- De standaard lengtes zijn maximaal 150 mm in te korten  (enkel de 1.128 mm uitvoering 
   is tot 100 mm in te korten).

Voorkomt verspreiding van stof 
tijdens bouwwerkzaamheden, 
renovatie en sanering. Snelle 
eenvoudige plaatsing. Met rits 
tot de onderkant voor makkelijke 
doorgang. Lengte 250 cm, 
breedte 120 cm.

Tegelboren met galvanisch belegde 
diamantboorkroon voorzien van M14 
binnendraad. Past op iedere gangbare haakse 
slijper. Voor het boren zonder koeling van zuivere 
gaten in harde tegels, plavuizen en keramiek. 
De diamant tegelboren zijn tevens los leverbaar. 
Inhoud van de 5-delige set: 6, 8, 10, 12 en 14 mm. 
Ook los leverbaar en leverbaar in grotere maten.

Aluminium profiel voor plaatsing in de sponning 300 cm met 
TPE lip, voor afdichting van naar binnen- en buitendraaiende 
deuren en ramen.

Set à 10 stuks 
voorgevormde wegwerp 
halfgelaatswegwerpmaskers FFP3 
met uitademventiel en schuimboord 
onder vormbare neusclip voor meer 
comfort. FFP3 maskers bieden de 
hoogste bescherming.

Set à 10 stuksvoorgevormde 
wegwerp halfgelaats-
wegwerpmaskers FFP2 met 
uitademventiel en schuimboord 
onder vormbare neusclip voor meer 
comfort. FFP2 masker bieden een 
gemiddelde categorie bescherming.

Uitvoerig op duurzaamheid geteste, hoogwaardige aluminium valdorpels. 
Geschikt voor plaatsing aan de onderzijde van houten binnen- en 
buitendeuren. Leverbaar in 7 standaard lengtes (628, 728, 828, 928, 1.028, 
1.128 en 1.228 mm), met infreesmaat 15 x 30 mm. De Ivana valdorpels zijn 
echter ook op maat te bestellen!

HOUD TOCHT, STOF, 
GELUID & BRAND TEGEN

       Setprijs

 369,-

Rubber 928 mm

19,95
per stuk
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ALLES VOOR EEN 
GOED GEVULDE KEET
BESTEL VIA DE APP, WEBSITE OF BEL NAAR UW VERKOOPPUNT!

KWALITEIT KRUIWAGENS 
VOOR ZWAAR WERK
NIEUW IN HET IVANA ASSORTIMENT

SCHOONMAAKMIDDELEN      DRANKEN      
KOFFIETOEBEHOREN      KANTOORARTIKELEN      EHBO

Type HSO85I

Type HS200I

Extra versterkt type HSO85ZI

Type HG2I

Per stuk

79,-

Per stuk

89,-

Per stuk

89,-

Per stuk

209,-

IVANA BOUWKRUIWAGEN 
OVALE BUIS 

IVANA STEENKRUIWAGEN

IVANA BOUWKRUIWAGEN 
OVALE BUIS

IVANA GEREEDSCHAPS-
KRUIWAGEN OVALE BUIS

Compleet gelaste stalen kruiwagen met inhoud 85 liter en 
4ply band met metalen velg, naaldlager en binnenband.

Compleet gelaste steenkruiwagen, 60 steens 
met 4ply band en metalen velg.

Compleet gelaste stalen kruiwagen, extra versterkt voor zwaar 
werk. Inhoud 85 liter en 4ply band met metalen velg, naaldlager 
en binnenband.

Afsluitbare kruiwagen voor vervoer en opslag van 
gereedschap, voorzien van deksel met gasveer. Afmeting 
bak 90 x 50 x 43 cm, inhoud 190 liter en 4ply band met 
metalen velg, naaldlager en binnenband.

EXTRA 
VERSTERKT



VOOR ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP IVANA.COM

GEVULD MET UITGEBREID 
194-DELIG ASSORTIMENT 
GEREEDSCHAP

194-delig
BAHCO GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGEN

Gevulde gereedschapswagen met 6 lades | 3 lades gevuld, 194-delig: Lade 65-delig 
met schroevendraaiers, bits en inbus | Lade 24-delig met ringsleutels en tangen | 
Lade 105-delig met doppenset ¼” – ½” en bitset | Speciaal ontworpen voor ‘heavy 
duty’ prestaties | Innovatieve veiligheidskenmerken

        Actieprijs

 799,-
          per set


