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COMBISET 18V
zwart (DLX2189TB)

Deze combiset bestaat uit twee machines: de
DDF484 is een snelle en robuuste machine voor de
allround klussen, en de DTD153 is geschikt voor
uiteenlopend schroef-en montagewerk
(M4-M16). Geleverd met 5,0 Ah accu (2 st.),
snellader in koffer.

Standaard meegeleverd:

- 18 volt Schroefboormachine DDF484
- 18 volt Slagschroevendraaier DTD153
- Opbergkoffer
- 2x 18 volt 5,0 Ah accu
- Oplader

339,-
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ROBUUSTE KRACHTPATSERS
KABELHASPEL
NEOPREEN

KABELHASPEL
HEAVY DUTY

Kabel komt nooit achter de spoel terecht. Voorzien van
thermische beveiliging en 4 spatwaterdichte kinderveilige
stopcontacten.

Deze 25 meter heavy duty kabelhaspel is geschikt voor
elke werf en elk vakgebied. Voorzien van thermische
beveiliging en 4 spatwaterdichte stopcontacten.

25 meter 3x1,5mm

79,Per stuk

25 meter 3x2,5mm

89,Per stuk

40 meter 3x2,5mm

119,Per stuk

50 meter 3x1,5mm

109,Per stuk

25 meter 3x2,5mm

99,Per stuk

TID 18 BASIC - 4,0
- De compacte krachtpatser overtuigt dankzij robuust slagwerk met
enorme levensduur.
- Het perfecte samenspel van de koolborstelloze EC TEC-motor van
de nieuwste generatie en de accu zorgt voor maximaal vermogen
en uithoudingsvermogen.
- Bovendien draait de TID 18 met ¼”-gereedschapsopname
uitsluitend aan de schroef en niet aan de pols: daarvoor zorgt het
tangentiële slagwerk zonder krachtrovende terugslag.
- Bovendien maakt het machinegewicht van slechts 960 gram
moeiteloos en duurzaam werken mogelijk.

Ah
Inclusiefc4cu,0en Ivana
a
bluetooth 10dlg. Torx
impact bitset

289,Per stuk

KLAUWHAMER 16OZ

GEREEDSCHAPSZAK

Gesmeed

Zeer stevige gereedschapszak met zowel
een schouderriem als een handvat om met
de hand te dragen, handige indeling.

Kop en steel uit één
stuk gesmeed, bijna
onbreekbaar. Met twee
componenten greep.

+

19,95
Per stuk

VDE TANGENSET 4-DELIG

Ronde steel

test!

Als beste ge

- Getemperde en gesmede kop voor
stevigheid en duurzaamheid.
- Buisvormige steel
- Combineert stevigheid
en lichtgewicht.
- Met twee componenten greep.

12,50 60,Per stuk

Per doos van 6 stuks

- VDE combinatietang 180 mm
- VDE telefoontang recht 200mm
- VDE zijsnijtang 160 mm
- VDE afstriptang 160 mm

+
VDE SCHROEVENDRAAIERSET
PH 6-delig

HAMERLUS
Stevige metalen hamerlus voor
het veilig opbergen van de hamer
en vlotte bereikbaarheid.
Te bevestigen aan de broekriem.

7,50
Per stuk

ANTI-VIBRATIE
KLAUWHAMER
Een schokdempende hamer uit 1 stuk.
De schok absorptie zorgt voor minimale
trillingen en slag impact tijdens een
hamerslag. Met blank gepolijste kop en
2-componenten greep.

27,95
Per stuk

129,Per set

KOFFERSYSTEEM 1
ASSORTIMENTSKOFFER XL
Afmetingen:385x585 x147 mm

29,50
Per stuk

GEREEDSCHAPSTAS
Afmetingen: 44x23x23 cm

49,Per stuk

VOORHAMER 4KG HOUT
90cm Duits

Gesmede hamerkop met een houten steel.
Ook verkrijgbaar in 5Kg.

34,95
Per stuk

ACCU-AFKORTZAAG KG- 60EB
- Precies: tweevoudig gelagerde dubbele geleidekolom voor een exacte,
soepele geleiding van het zaagblad.
- Veelzijdig: verstekhoek aan beide zijden tot 60 graden en hellingshoek aan
beide zijden tot 47 graden.
- Onvermoeibaar: combinatie van borstelloze EC-TEC-motor en
dubbele-accusysteem levert maximaal vermogen.
- Mobiel: gering gewicht, compacte constructie,
comfortabele draaggrepen.
- Materiaalgericht werken: met zaagbladen voor elk materiaal.

GELEIDERAIL + 2 IVANA
SNELSPANKLEMMEN

FS 1,4m/2

139,Per set
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Leveringsomvang:
- Cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36
- Inbussleutel SW 6
- LED-schaduwlicht
- Schroefklem FSZ 120
- Stofopvangzak
- Verhoging
- Zwaaihaak
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ACCU-INVALZAAGMACHINE 18V

576712 TSC 55 KEB-Basic

795,Per set

- Precieze invalzaagsnedes tot een materiaaldikte van 55 mm.
- Perfect pas zagen van interieurdeuren - geleiderail met invalcirkelzaag.
- Zagen van uitsparingen in deuren en keukenbladen.
- Dilitatievoegen in parketvloeren en schaduwvoegen maken.
- Zagen van plaatmateriaal.
- Set zonder accu’s en lader in Systainer / type zaagblad IV nummer 56037
IV Cirkelzaagblad HW 160X1,8 / 1,2X20 Z= 48FWS.
Leveringsomvang:
- Cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42
- Inbussleutel SW 5
- Kijkvenster
- Splinterbeveiliging
- Stofopvangzak
- Systainer SYS3 M 437

499,Per set

DOPPENDOOS
16-dlg 1/2”
- 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

79,Per set

41-dlg 1/4”

RINGRATELSTEEKSLEUTELSET

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
+ 3 adapters
De ringratel-/steeksleutel is uitgevoerd
met een kniegewricht waardoor de ratel
180 graden kan scharnieren. Dit maakt
hem het ideale stuk gereedschap voor
moeilijk toegankelijke plaatsen. De ratelzijde
is 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.

- 4 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

59,Per set

56-dlg 1/4”+1/2”

1/4”
- 13 doppen (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 en 14 mm)
- 1 ratel
- 1 verlengstuk 100 mm
- 1 schuifgreep
- 1 cardangewricht
- 1 handgreep schroevendraaier
- 17 bits waarvan 5x Torx,
4x zeskant, 2x Phillips,
3x Pozidrive en 3x zaagsnede

139,Per set

129,Per set

1/2”
- 15 doppen (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 en 32)
- 1 bougiedop 21 mm
- 1 ratel
- 1 verlengstuk 125 mm
- 1 magnetisch verlengstuk
250 mm
- 1 schuifstuk
- 1 cardangewrich

IMPACT BITSET 10 DELIG TORX
Ook beschikbaar in PH en PZ

Speciaal ontworpen bits voor gebruik met slagschroevendraaiers.
Zij kenmerken zich door een speciale vorm met een lengte van 38
mm waardoor meer torsie kan worden opgevangen. Geadviseerd
wordt deze direct in de machine te gebruiken
(dus zonder bithouder).

34,50
Per set

8-DLG. RING-/
STEEKSLEUTELSET

8/10/11/13/15/17/19/22mm
Aan de ringzijde 45 graden doorgezet
waardoor ook dieper liggende
bouten en moeren goed te bereiken
zijn. Ringzijde is 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.

42,50
Per set

PLATEAUWAGEN 135KG
INKLAPBAAR
De Ivana plateauwagen is volledig inklapbaar,
beschikt over een rem en is uitermate handig
in de besturing.

69,Per stuk

STEEKWAGEN 125KG INKLAPBAAR
De Ivana steekwagen is volledig inklapbaar en zeer makkelijk in zijn
gebruik. De Ivana steekwagen beschikt over een snelbinder en heeft
een draagkracht van 125kg.

75,Per stuk

GEREEDSCHAPSTROLLEY
REVO 21
De Ivana gereedschapstrolley is een lichte en
robuuste trolley gemaakt van vacuüm
gevormd ABS. De onderste bak is vrij indeelbaar
met verplaatsbare tussenschotten.

119,Per stuk

STEEKBEITELSET
6-DELIG IN KOFFER

GATZAGENSET
BIMETAAL 14 DELIG

59,-

Bimetalen gatzaag met gefreesde tandenrij
van 8% cobalt. Voor zuiver en snel zagen in
hout en metalen. 14-delige set in een robuuste
kunststof koffer. Uitvoering 14-delig Inhoud 19,
22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 mm + gatzaag
Materiaal HSS bi-metaal.

6/10/12/18/25/32 mm

Per set

99,Per set

SPEEDBOORSET HEAVY DUTY
10/12/14/16/18/20/22 /25 mm
Robuuste uitvoering voor sneller boren.
De heavy duty speedboren hebben een
dikkere steel wat ze geschikt maken voor
zwaardere machines, ze zijn te slijpen en
perfect voor gebruik in hardere houtsoorten.

28,Per set

Nu ook los verkrijgbaar.

SCHRAGENSET 2

SCHRAGENSET HEAVY DUTY

Gemaakt van hoogwaardig staal, Anti slip
oppervlakte voor extra stabiliteit en support voor alle
werkstukken. Volledig inklapbaar en carry-handle
om makkelijk te vervoeren en op te bergen.

Gemaakt van hoogwaardig staal, Anti slip oppervlakte voor extra stabiliteit en support voor alle
werkstukken. Volledig inklapbaar en carry-handle om makkelijk te vervoeren en op te bergen.
8 verschillende werkhoogtes en draagkracht van max. 589kg bij 1 schraag en bij twee schragen
max. draagkracht van 1178kg.

89,-

Per set

Per set

8

139,-

Door oppervlakken heen kijken, dat kan met Zircon® SuperScan® K2 en K4
balkzoekers – dankzij de ingebouwde Target Control® technologie. Die vertelt
precies waar in wanden of vloeren plastic buizen, metalen materialen of
elektriciteitskabels verstopt zitten. Veilig boren gegarandeerd.
Nauwkeurig en veilig
- Gelijktijdige streaming en controle van meetgegevens door meerdere sensoren.
- Gegarandeerde lokalisatie van houten balken, plasticpijpen, metaal en elektriciteit.
- Intelligente filtering van o.a. plastic en metalen buizen, schroeven, beschermplaten, PEX-buizen, afvoerbuizen en waterleidingen.
- Geen vals positief meer bij detectie van onbekende objecten.
- Schakelen met één druk op de knop.
Zircon tools - Geschikt voor de bouwprofessional én de doe-het-zelver. Geschikt voor elke bouwklus.

ZAKLAMP
- LED-zaklamp met een maximale lichtopbrengst van 250 lumen.
- Extra licht optie: 180 lumen met werklamp en knipperlicht (rood).
- Sterke magneet voor bevestiging op metalen oppervlakken.

19,50
Per stuk

SUPERSCAN™
K2 INSTAPMODEL

SUPERSCAN™
K4 VOOR DE PROFESSIONAL

Drie standen waaronder gepatenteerde DeepScan™
modus voor het scannen van meerlaagse oppervlakken
zoals panelen en vloeren, tot 38 mm diep.

Een absolute alleskunner, met twee extra standen:
Metal Scan voor detectie van ferro (o.a. staal)
en non-ferro metaal (o.a. koperen pijpen). De AC
Scan-modus traceert actieve elektrische bedrading.

79,Per stuk

99,-

BOUW KRUIWAGEN
UNIVERSEEL STAAL OVALE BUIS
blauw | 85L

Per stuk

89,Per stuk

249,Per 3 stuks

Scan de QR-code
voor meer informatie.

Scan de QR-code
voor meer informatie.

9

HEATER FE2 2KW

HEATER FE15 15KW

400V 16Ah

400V 32Ah

75,-

Per stuk

175,-

Per stuk

HEATER FE9 9KW

HEATER PROPAANGAS
DP80M

Per stuk

HEATER FE3,3 - 3,3KW
220V

400V 16Ah

85,-

Per stuk

Per stuk

10

HEATER FE5 5KW

220V

199,-

345,-

max. 19Kw

229,Per stuk

HEATER PROPAANGAS
DP120M
max. 31,4Kw

299,Per stuk

TACKER IMPULSE IM90XI
+ gratis pak spijkers

- Het meest betrouwbare, comfortabele en hoog
presterende draadloze stripnagelapparaat voor
multi applicaties.
- Premium snoerloos nagelapparaat op gas voor 34°
papier gebonden stripnagels van 50 tot 90 mm.
- Weinig laden: tot 5 daken met één acculading.
- Zeer ergonomisch, minder vermoeiend: til tot 3000kg
minder per dak dankzij lichtgewicht en
uitgebalanceerd apparaat.
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SPIJKERS MET GAS
2.8X63 GERINGD

BOUWLAMP
DEADML811

BOUWLAMP 18V
DEADML805

Een krachtige werklamp die werkt op
LXT accu’s (14,4 / 18 V) of
op netstroom. De DML811 geeft wit
licht dat vergelijkbaar is met daglicht.
De lamp is voorzien van 30 leds en
eenvoudig te verplaatsen middels de
stevige draaghendel.

Led bouwlamp met 20 maal 0,6 W
led lampen. 360 graden kantelbaar.
Hoog 1150 lux (750 lumen) en laag
stand 750 lux (450 lumen). Geschikt
voor alle li-ion LXT accu’s.
Voor deze lamp is ook een antireflectie folie beschikbaar. Deze folie
zorgt ervoor dat er minder last bij de
ogen optreedt als er direct of indirect
in de lamp wordt gekeken.
Het artikelnummer hiervan is A-58154
en is bestelbaar op de website.
De lamp wordt geleverd zonder accu
of lader.

De lamp heeft 3 helderheidsmodi:
Laag (750 Lumen). Brandtijd: 6.5 uur
(BL1830) of 11 uur (BL1850)
Midden (1.500 Lumen) Brandtijd: 3 uur
(BL1830) of 5.5 uur (BL1850)
Hoog (3.000 Lumen) Brandtijd: 1.5 uur
(BL1830) of 2.7 uur (BL1850)

3750 stuks, gegalvaniseerd

119,Per stuk

- Optimale bevestiging, geen materiaalresten
onder de kop voor de hoogste kwaliteit
buiten bescherming, serviceklasse 2.
- Biedt optimale prestaties en een
kwalitatieve afwerking.
- Serviceklasse 1 en 2 bieden een duurzame
oplossing voor alle toepassingen.

785,Per set

189,Per stuk

11

MONTANA
36-48

Beschikbaar in zwart.

99,Per paar

De Sixton Peak Montana werklaarzen uit de Endurancelijn hebben een S3 WR SRC veiligheidsnormering. Deze
werklaarzen hebben een veiligheidsneus van composiet
en een gevet nubuck lederen upper. Deze upper is van
opgeruwd leder dat zacht aanvoelt, sterk, ademend en
waterafstotend is. Verder beschikken de werklaarzen over
een Airplus 3D - Dual Micro voering. Deze voering is ademend,
lichtgewicht en slijtvast.
Metalfree Deze werkschoenen zijn metaalvrij. De metaalvrije
werkschoenen zijn 100% vrij van metalen en vormen
geen belemmering voor detectiepoorten. Bovendien zijn
de werkschoenen minder temperatuurgevoelig, vaak
lichter in gewicht en brengen ze geen schade toe aan de
werkomgeving.

werk ijzersterk.
Zaanstreek
Showroom/winkel:
Symon Spiersweg 3
1506 RZ Zaandam
Tel.: 075 - 670 77 75

Geopend:
Ma. t/m Vrij.:
07.00u – 17.30u
Zat.: 09.00u – 17.00u

Magazijn/kantoor:
Gerrit Bolkade 41
1507 BR Zaandam
Tel.: 075 - 616 42 45

Geopend:
Ma. t/m Do.: 08.00u – 16.30u
Vrij.: 08.00u – 16.15u
(Geen verkoop aan particulieren)

Amsterdam
Showroom/winkel:
Berchvliet 7
1046 CB Amsterdam
Tel.: 020 - 240 50 10

Geopend:
Ma. t/m Vrij:
07.00u – 17.00u
Zat.: gesloten

Beverwijk
Showroom/winkel:
Waterland 23
1948 RK Beverwijk
Tel.: 0251 - 81 00 58

Geopend:
Ma. t/m Vrij.:
07.00u – 17.00u
Zat.: gesloten

www.ijzerhuis.nl T: (075) 616 42 45
@ijzerhuis

@ijzerhuis

Water afstotend 36-48
Beschikbaar in zwart.

109,Per paar

WERKSOK
Comfortabele werksokken met
versterkte hiel en tenen.
Beschikbaar in maten:

- 39/42
- 43/46
- 47/50

8,95

Per 3 paar

E: info@ijzerhuis.nl

@hetijzerhuis #werkijzersterk

Download onze IJzerhuis-app!

MONTANA

Vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en exclusief verwijderingsbijdrage.
Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2022. www.ivana.com

