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99.-
per stuk

NIEUW vaN IvaNa
IvaNa opboUWEspagNolEt
Het ivana assortiment is uitgebreid met een afsluitbare opbouwespagnolet voor naar buiten draaiende ramen en deuren. 
- afsluitbaar door middel van een halve profielcilinder (niet inbegrepen), daardoor op te nemen in een sluitplan.
- Lengte van 530 mm tot 2.500 mm zelf inkortbaar.
- wordt geleverd inclusief 2 sluitplaten en bevestigingsmateriaal.
- verkrijgbaar in wit RaL 9010 (type 2500Bw) en geanodiseerd aluminium F1 (type 2500Ba).
- voldoet aan SKG** normering.

netto exclusief BTw, zolang de voorraad strekt en excl. verwijderingsbijdrage. www.ivana.com
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18.65
per stuk

14.95
per stuk

19.95
per stuk

12.50
per stuk

IvaNa sMalDEUR Dag- EN 
NaCHtslot

omkeerbaar smaldeurslot met kleine 
kastmaat. Recht model, geschikt 

voor kokerprofielen in hekwerken 
en metalen en kunststof deuren. 

voorplaat 24 x 245 mm. Leverbaar 
in doornmaat 20 en 25 mm.

IvaNa sMalDEUR Dag- EN 
NaCHtslot MEt toNRol

Smaldeurslot met tonrolschoot, recht model 
met verlengde nachtschootuitslag (20 mm). 

voorplaat 24 x 270 mm. Leverbaar in
doornmaat 25, 30, 35, 40 en 45 mm.

IvaNa sMalDEUR Kastslot
Smaldeurslot met voorplaat  
24 x 160 mm. Leverbaar in 

doornmaat 20, 25, 30, 
35, 40 en 45 mm.

29.95
per stuk

glasDRagER
2 zuignappen, draagkracht 
max. 60 kg.

14.85
per stuk

vanaf

IvaNa poMpEspagNolEt
verkrijgbaar in 10, 13 en 16 mm en in 13 mm afsluitbare versie. 
wordt geleverd exclusief stang. De ivana espagnoletstangen zijn 

apart leverbaar in de maten 
10 x 2.500 mm, 13 x 2.500 mm 

en 16 x 3.000 mm opgedeeld.

basIC vooRDEUR vH sMalsCHIlD 
gaRNItUUR 50/92
aluminium gegoten veiligheidssmaldeurgarnituur.
Tevens geschikt voor renovatie door de gepatenteerde 
verstelbare nokken. voldoet aan Politie Keurmerk veilig 
wonen en SKG** normering. 

29.50
per set

29.50
per set

basIC vH sMalsCHIlD MEt 
vastDRaaIbaRE KRUK 

aluminium gegoten veiligheidssmaldeurgarnituur. 
Tevens geschikt voor renovatie door de 

gepatenteerde verstelbare nokken. voldoet aan 
Politie Keurmerk veilig wonen 

en SKG** normering. 

op=op

tevens
leverbaar 
in RvS

IvaNa sMalDEUR Dag- EN 
NaCHtslot

Links en rechts leverbaar smaldeurslot, 
recht model met verlengde nachtschoot-

uitslag (20 mm). voorplaat 24 x 270 mm. 
Leverbaar in doornmaat 

25, 30, 35, 40 en 45 mm.
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IvaNa DpC-FolIE, 50 MEtER
vochtkerende folie gemaakt van polyethyleen voor afdichtingen 
in bouwconstructies zoals in funderingen, kozijnaansluitingen en 
muurlateien. Gemakkelijk te verwerken en scheurvast. verkrijgbaar 
in veel verschillende breedtematen.

29.50
per stuk

gRIFFoN Hbs 200 lIQUID RUbbER, 1 lItER
Universele, overschilderbare, milieuvriendelijke, waterafdichtende en 
beschermende coating. voor het 100% afdichten en beschermen 
van o.a. vloeren, wanden, muren, daken, (kim)naden, voegen, 
scheuren, doorvoeren en constructiedelen. Uv-, chemicaliën- en 
zoutbestendig. Temperatuurbestendig van -40° tot +160°.
Zeer geschikt voor het afdichten van natte cellen.

5.95
per stuk

soUDal FlEXIFoaM
Gebruiksklaar elastisch één-component 

PU pistoolschuim. Het schuim volgt 
voegbewegingen tot 50% en is dus 
ideaal voor afdichting rond Pvc en 

alu schrijnwerk. Flexifoam zorgt voor 
een duurzame isolatie en beschikt ook 

over bijzondere geluidsisolerende 
eigenschappen. Uniek is dat Flexifoam 
werd getest op 9000 voegbewegingen 
en vertoonde daarbij als enige in haar 

soort geen scheuren noch barsten. Een 
jarenlange thermische en akoestische 

isolatie is daarmee gegarandeerd.

EpDM FolIE 
Toepasbaar als afdichting voor goten of gevels en als dilatatie af-
werking op daken en galerijvloeren. Leverbaar in diverse breedtes.
Bijvoorbeeld: 
20 m x 100 mm € 10,95 
20 m x 150 mm € 16,45

10.95
per stuk

vanaf

3.95
per rol à 

150 mm breed

vanaf
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8.25
per stuk

vanaf

1.95
per stuk

9.80
per stuk

8.50
per stuk

vanaf

KIMbloKstEllER Ev 200X100
ontwikkeld om snel en efficiënt de eerste 
laag kimblokken te stellen. Door de 90 

graden hoek met de uitsparingen 
om het metselkoord te 

bevestigen heeft u 
direct een goede 

lijn te pakken. 

spaX Ra KoZIJNsCHRoEvEN 
montageschroef met cilinderkop voor gebruik in houten kozijnen of platkop voor 
gebruik in kunststof kozijnen! Elektrolytisch verzinkt, voor snelle en spanningsvrije 
afstandsmontage van bouwelementen (kozijnen) direct in steen en beton zonder 

pluggen. voorboren 6 mm. Leverbaar met T30 aandrijving in diverse schroefmaten.

HoEKaNKERs ZWaaR tv
Speciaal voor het verankeren van de 
steeds zwaardere en grotere (HSB) 
elementen en betonconstructies die in 
de bouw worden toegepast. materiaal-
dikte van 5 tot 10 mm, leverbaar in 
diverse maten.

F-aNKER gElast Ev
voor het verankeren van de muurplaat aan de vloer 
voor het overdragen van de krachten van het dak 
aan de hoofddraagconstructie. Leverbaar in diverse 
afmetingen, in zowel een lage als een verhoogde 
uitvoering. De verhoogde F-ankers zijn voorzien 
van een schoor voor 
extra stabiliteit en 
sterkte. Houtmaat 
71 mm.

2.15
per stuk

vanaf

MoNtagEstRIp sv 
40 X 2 MM EN 60 X 2 MM
op veler verzoek zijn er 
nu ook kleinere rollen 
montagestrip verkrijgbaar.
Breedte 40 of 60 mm, 
2 mm dik en 
5 meter lang.

KEUKENMoNtagEHoEK ga
Door de kleine afmeting (70 x 35 mm) en 
een lang slobgat van 6 mm breed en 20 mm 
lang is deze hoek speciaal ontworpen om met 
enige stelmogelijkheid de 
keukenkasten te plaatsen om 
deze vervolgens definitief 
vast te zetten.

13.95
per 100 stuks

nieuw nieuw
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+ gratis
purpistool bij 
afname van 
3 dozen 
purschuim

IvaNa pURsCHUIM
1-componenten isolatieschuim voor 
een hoogwaardige afdichting en 
isolatie. voor het afdichten en vullen 
van voegen, naden en aansluitingen 
t.b.v. scheidingswanden en 
plafonds. cFK vrij en ozon 
vriendelijk. Schroefbus voor 
pistool, inhoud 700 ml. 
U ontvangt nu bij afname 
van 3 dozen (à 12 bussen 
per doos) purschuim een 
gratis purpistool!

sDs-plUs CoMbIHaMER plH 20
compacte, ergonomische en snelle SDS-plus combihamer.
-  Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door compacte L-vorm  

met anti-vibratiesysteem avS en ergonomische softgrip.
-  Robuust magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen  

en lange levensduur.
-  onovertroffen boorprestaties bij kleinere diameters dankzij hoog toerental.
-  veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine  

ingeval een boor blokkeert.
- Rechts-/linksregeling voor boren en schroeven.
- Hamerstop voor normaalboren in hout en staal.
-  Laagste trillingsniveau in z’n klasse, slechts 10,2 m/s².

technische specificaties
opgenomen vermogen:   620 w
max. boor ø in beton/hout/staal: 20/30/13 mm
Belast toerental:    0 - 2700 omw/min
Slagfrequentie:    0 - 4400 slagen/min
Slagenergie:    2,0 J
Gewicht:    1,9 kg

99.-
per 36 bussen

99.-
per set

3.95
per stuk

IvaNa pURREINIgER
Bus 400 ml.

IvaNa sIlvERlINE 10-DElIg sDs+ boRENsEt         
5 x 110   6 x 110    8 x 110    10 x 110    12 x 160 
5 x 160    6 x 160    8 x 160    10 x 160   12 x 210

34.95
per set

IvaNa DIaMaNt DoZENboREN
actieset 3 ivana SiLvERLinE dozenboren Ø 82 mm en 1 montage-
spindel m16 met 
centreerboor 
in koffer.

189.-
per stuk
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lUCHtDICHt boUWEN MEt 
tREMCo IllbRUCK

Wat is luchtdicht bouwen?
Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren 
in een woning of gebouw. Het wordt zowel toegepast bij 
nieuwbouw als bij renovatie. Luchtdicht bouwen draagt bij 
aan een energiezuinig gebouw en is een onderdeel van passief 
bouwen. Een passief gebouw is comfortabel voor wat betreft 
temperatuur, heeft een zeer goede luchtkwaliteit en een 
extreem laag energieverbruik.

Waarom luchtdicht bouwen?
met luchtdicht bouwen neemt de duurzaamheid van een 
constructie toe en het is bovendien milieuvriendelijk. De 
vertrekken in het gebouw bereiken sneller een behaaglijke 
temperatuur en kunnen dit ook langer vasthouden. Dit leidt 
weer tot een lager energieverbruik en minder uitstoot van co².

oplossINgEN vooR NIEUWboUW éN RENovatIE

Renovatie
vervanging van kozijn- en 
gevelaansluitingen in een
bestaande constructie.

Nieuwbouw
Kozijn- en gevelaansluitingen 
in een nieuwe constructie.
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lUCHtDICHt boUWEN MEt 
tREMCo IllbRUCK

De ondersteuning van tremco 
illbruck
Tremco illbruck maakt luchtdicht bouwen 
zo eenvoudig mogelijk. Tremco illbruck is 
niet alleen een producent, maar ook een 
echte specialist in deze bouwmethode. 
Het bedrijf ondersteunt met advies op 
maat en kennisoverdracht.
-  Trainingen theorie en praktijk voor de 

handel en de verwerker.
-  adviesrapport op basis van bestek en 

detailtekening.
- Begeleiding op de bouwplaats.
-  Kennisdeling in publicaties en op  

www.luchtdichtbouwen.nl.

aanvullende primers en reinigers:
-  at140 primer  

Deze primer heeft als functie om de verbinding tussen hechtvlakken en kitten te verbeteren. 
Geschikt voor poreuze ondergronden in combinatie met de SP525 Gevelkit.

-  ME901 butyl- en bitumenprimer/ME904 butyl- en bitumenprimer op waterbasis 
Primers ter voorbehandeling van ondergronden bij de verwerking van illbruck butylbanden.

-  at115/at200 Reiniger  
Reinigers voor het optimaal reinigen van diverse niet poreuze ondergronden.

tp600 illmod 600
Een voorgecomprimeerd 
geïmpregneerd schuimband 
dat langdurig naden en 
kieren aan de buitenzijde 
slagregendicht maakt 
(tot 600 Pascal).

sp525 gevelkit
Een oplosmiddelvrije 
duurzaam elastische kit 
om naden waterdicht 
en/of luchtdicht te 
maken. Perfecte tooling 
en bovendien geurloos.

FM330 Elastic Foam
Een duurzaam, zeer 
elastisch en isolerend
purschuim. Geschikt 
om naden en kieren
blijvend isolerend op 
te vullen.

ME500 Duofolie
Een luchtdichte folie om 
aan de binnenzijde 
van een kozijn aan 
te brengen met 
behulp van 
SP025 Folielijm 
of stucgaas.

ME407 butylband Nt
Een volledig verklevende tape, die damp- 
en luchtdicht is. ideaal aan te brengen
rondom het stelkozijn aan de spouwzijde
en om over de ankers te plakken.

HEt IllbRUCK i3 systEEM WERKt op basIs vaN 3 KlEUREN DIE aaNgEvEN WaaR HEt pRoDUCt KaN 
WoRDEN toEgEpast:

blaUW = bUItENDICHtINg gEEl = MIDDENDICHtINg RooD = bINNENDICHtINg

www.luchtdichtbouwen.nl
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Luchtdicht bouwen en renoveren wint meer en meer terrein in de bouwsector. dit komt voornameLijk door het 
toenemende beLang van energiebesparing waardoor er meer aandacht is gekomen voor de factoren die van invLoed 
zijn op energieverspiLLing. de inmiddeLs gereaLiseerde passiefhuizen hebben aangetoond dat er een verregaande 
Luchtdichtheid met een gezond binnenkLimaat mogeLijk is.

lUCHtDICHt boUWEN vooR MEER CoMFoRt EN ENERgIEbEspaRINg

De voordelen van een luchtdichte schil 
Door de schil van een gebouw luchtdicht te maken worden 
ongewenste luchtstromen via naden, kieren en scheuren 
voorkomen. Hiermee wordt het comfort verhoogd en wordt er 
bespaard op het energieverbruik omdat er geen warme lucht 
meer weglekt. Daarnaast heeft luchtdichtheid een positieve 
invloed op het binnenklimaat en de geluidwerende prestaties 
van een constructie en voorkomt het vochtproblemen.

luchtdicht bouwen en binnenklimaat 
Bij een luchtdichte woning is een goed ventilatieontwerp een 
vereiste. Door luchtstromen te controleren via bewust 
aangebrachte openingen in de schil is het mogelijk om 
vraaggestuurd te ventileren. Hierbij wordt de ventilatiebehoefte 
afgestemd op de luchtkwaliteit van de ruimte. De relatieve 
luchtvochtigheid blijft op peil en vervuilde lucht wordt 
afgevoerd zodat er een comfortabel en gezond binnenklimaat 
ontstaat.

luchtdicht bouwen en het bouwbesluit 
in het bouwbesluit worden eisen gesteld aan de luchtdoorlatend-
heid van nieuwe gebouwen. Deze dient volgens de norm nEn 
2686 niet groter te zijn dan 200 dm³/s. 
voor luchtdoorlatendheid bij de bestaande bouw geldt het 
kwaliteitsniveau zoals deze is vastgelegd in de oorspronkelijke 
bouwvergunning, inclusief alle in de loop der jaren rechtmatig 
aangebrachte verbeteringen. 

Kieren tussen draaiende delen 
Rondom ramen en deuren treden in de praktijk vaak relatief 
grote luchtlekken op. Deze kritische onderdelen vragen 
daarom om extra aandacht. 

Door de juiste aandacht te besteden aan het ontwerp 
en uitvoering van de details kunnen deze kieren goed 
en blijvend worden afgedicht. 

Het assortiment van Ellen bestaat uit een breed scala aan 
oplossingen voor het luchtdicht maken van raam- en 
deurconstructies, zoals aluminium tochtprofielen en kader-
profielen tot valdorpels en aanslag- en beglazingsprofielen.

Bij renovatie van bestaande bouw kunnen de verschillende 
klassen ook als uitgangspunt worden genomen.

Meten is weten 
De luchtdichtheid van een gebouw kan worden gemeten met 
een zogenaamde Blower Door Test. Bij deze test wordt een 
speciale ventilator in een buitendeuropening geplaatst waarna 
er een onder- of overdruk situatie wordt gecreëerd. met een 
nevelapparaat kunnen vervolgens de lekken in de schil worden 
opgespoord en kan worden achterhaald waar er zich 
warmteverliezen en vocht-problemen voordoen. Bij bestaande 
bouw wordt de Blower Door Test tegenwoordig steeds vaker 
toegepast als vertrekpunt voor energiebesparende maatregelen.

Kijk voor meer informatie op 
www.elton.nl of scan de code

Bronvermelding: Thermodicht
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0.70
per meter

IvaNa toCHtpRoFIEl typE aIb 4g, 240 CM
inbouw tochtstrip voor kieren tot 6 mm.
afname per koker à 25 lengtes.

EllEN KaDERpRoFIElEN
Rondgaande dichting voor van 
deuren en ramen. 

Leverbaar in een groot
aantal uitvoeringen.

EllEN toCHtpRoFIEl aIb 3N Xl, 300 CM
inbouw tochtstrip voor kieren van 6 mm tot 13 mm. voorzien 
van soepele siliconen afdichting. weinig sluitdruk en groot herstel-
lend vermogen. Zeer geschikt voor renovatiewerkzaamheden.

16.50
per stuk

3.15
per meter

1.85
per meter

IvaNa valDoRpEl 93 CM
Perfecte afdichting voor de onderzijde van de deur, montage in 
de deur. Tevens leverbaar in een rookwerende/brandvertragende 
of geluidswerende uitvoering.

tIp! 
vooR EEN goEDE 
aFDICHtINg bRENg 
JE DEZE IN DE HoEKEN 
IN vERstEK aaN.

EllEN toCHtpRoFIEl typE aNb 16, 230 CM
voor montage op de dag met breedte van 26 mm.

-  Zeer geschikt voor renovatiewerkzaamheden.
-  voor toepassing bij beschadigde kozijnen.
-  aan de uiteinden uitgekeept voor goede aansluiting in de 

hoeken.
- afdichting is acrylaatverf bestendig.
- monteren met RvS nagels.

afname per koker à 25 lengtes.



www.ivana.com10

2.95
per stuk

9.85
per stuk

4.95
per stuk

3.95
per stuk

298.-
per set

FINI CoMpREssoR 
Standaard uitgerust met geluidsarm 
luchtfilter, een drukschakelaar, veilig-
heidsventiel, aftapkraan, reduceerventiel 
en manometer. oliegevuld.

technische specificaties
aansluiting: 230 volt
motorvermogen: 1,5 Kw
aanzuigvolume: 185 liter/min.
inhoud reservoir: 24 liter
werkdruk: 8 bar
afmetingen (l x b x h): 60,5 x 26 x 57 cm
Gewicht: 24 kg

sEt slaNgHaspEl, CoMpREssoR EN taCKER
Set bestaande uit: luchtdruktacker, 
slanghaspel en een compressor.

UNIoN lUCHtDRUKtaCKER
Type 1aB/E-25ULn. Geschikt voor tochtstrips, 
aluminiumstrips, hoeklijnen, hardboard en alle te nieten materialen 
tot een dikte van circa 10 mm. 

technische specificaties
Gewicht: 1,15 kg
maximale werkdruk: 4,5 - 7 bar
magazijncapaciteit: 110 nieten
afmetingen: 190 x 230 x 60 mm 
aansluiting: 1/4” binnendraad

op=op

IsolatIEMEs 28 CM
met RvS lemmet en houten heft.
aan beiden zijden geslepen:
- zaagkant voor harde isolatiemat en
- golfkant voor zachte isolatiemat.

UItsCHUIFMEs 
sMaRt CHaNgE
met geïntegreerd magazijn 
voor 5 reservemessen.

aFbREEKMEs soFtgRIp 9 MM
met magazijn inclusief 3 reservemesjes.

aFbREEKMEs soFtgRIp 18 MM
met magazijn inclusief 8 reservemesjes.

UNIoN slaNgHaspEl
voorzien van 30 meter flexibele 
slang, inklapbare draaihendel, 
insteeknippel en draaibare 
orion koppeling.

aCtieset
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IvaNa stUClopER  
gRIJs 130CM
Rol van 75 m2. 

21.95
per rol

IvaNa stUClopER 
bRUIN 130CM
Rol 75 m2. 

IvaNa stUClopERtapE
50 mm x 33 meter. Uitermate 
geschikt voor het afplakken 
van stucloper op diverse 
ondergronden. Zonder lijm 
of overige resten te verwijderen 
tot 4 weken na aanbrengen. 

bIsoN polyMaX 
HIgH taCK EXpREss
montagelijm met hoge aanvangs-
hechting én snelle sterkte opbouw! 
ideaal voor het snel bevestigen van zware 
materialen. 

Eigenschappen:
-  eindsterkte na 

circa 4 uur!
-  zeer goed  

vullend vermogen
-  krimpvrij;  

100% lijm
- overschilderbaar
- oplosmiddelvrij
- weerbestendig

21.95
per rol

6.95
per stuk

IvaNa FlooRCovER
Beschermfolie voor harde oppervlaktes zoals laminaat, natuursteen, 
marmer, etc. Door een zelfklevende laag kan er geen vuil, gruis of specie 
onder de bescherming komen. afmetingen rol 60 cm x 60 m. 

29.50
per rol

IvaNa CaRpEtCovER
Zelfklevende beschermfolie, speciaal ontwikkeld voor vloerbedekking/
tapijt. Bijzonder sterk en stroef, hierdoor ideaal voor trappen. Laat 
geen lijmresten achter. afmetingen rol 60 cm x 60 m.

29.50
per rol

soUDal FIX all tURbo
De ultieme supersnelle lijmkit voor mon-
teren en verlijmen op alle (zelfs vochtige) 
ondergronden zoals o.a. glas, steen, hout, 
spaanplaat, ijzer, aluminium, zink, staal, 

RvS en andere metalen, keramische 
tegels, natuursteen, beton, pleisterwerk, 

vele kunststoffen en kurk. na 20 minuten 
echt handvast (0,5 newton treksterkte), 

na 3 uur volledig doorgehard. 
Binnen en buiten toepasbaar, 

overschilderbaar, geurloos, weer- en 
verouderingsbestendig en krimpvrij.

5.95
per stuk

2.95
per stuk

gratis
krat bij 
12 kokers
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Aalst
Balen
Diegem (Brussel)
Kalmthout
Mechelen
Menen
Oostende
Oudenaarde
Sint-Niklaas
Tessenderlo
Torhout
Zele

BELGIË

Alkmaar
Almelo
Almere-Stad
Amersfoort
Amsterdam 
- Centrum
- Noord
- Westpoort
- Zuid
- Zuidoost
Apeldoorn
Barendrecht
Barneveld
Bergen op Zoom
Bergschenhoek
Breda
Den Haag
Doetinchem 
Dokkum
Dordrecht
Eindhoven
Emmen
Gouda
Groningen
Halfweg
Heemskerk
Heerenveen

Helmond
Hengelo
Hoofddorp
Hoogeveen
Houten
Leeuwarden
Leiderdorp
Maastricht
Meppel
Middelburg
Mijdrecht
Moerdijk
Nijmegen
Noordwijkerhout
Oosterhout
Oss
Rijssen
Roermond
Roosendaal
‘s-Hertogenbosch
Sittard
Soesterberg

Steenbergen
Terneuzen
Tiel
Tilburg
Uden

Utrecht

NEDERLAND

 

Veghel
Veldhoven
Venlo
Venray
Waalwijk
Wassenaar
Weert
Wijchen
Wijk bij Duurstede
Zaandam 
- Ind.Terr. Zuiderhout
- Ind.Terr. Westerspoor
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zwolle

Son en Breugel

Heerlen
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