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raamsluitingen
Variëteit aan aluminium raamsluitingen
Ivana biedt variëteit aan aluminium raamsluitingen,
voor zowel naar binnen- als buitendraaiende ramen
en deuren in een standaard of goedgekeurde veiligheidsuitvoering. Een keuze kan worden gemaakt uit
een standaard raamsluiting (3302), een uitvoering met
MEERPUNTSSLUITINGEN
n Ivofansleutel
drukknop m
(3308
a afsluitbare versie
erkenva3318)
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e
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Gelijksluitende sleutel
De oplegsloten, de 2-puntsraamsluiting en de raamsluitingen worden met eenzelfde symmetrische sleutel
geleverd en zijn dus allen met dezelfde sleutel af te
sluiten. Dat biedt, naast extra reservesleutels, verhoogd
gebruiksgemak.

Veiligheid en comfort gecombineerd
in één raamsysteem
Raamespagnoletten die veiligheid en comfort combineren, genieten in de huidige tijdgeest veel belangstelling. Ivana espagnoletten hebben op dit punt
DEURDRANGER een uitstekende reputatie verworven. Deze populariteit
vanaespagnoletten aan hun inbraakwerende
van IIvana
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m
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e
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en traploos instelbare remuitzetters
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rs
e
z
welke
veelvuldig
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nieuwbouw- en renovatieprojecten
ij
worden toegepast. Eén handbeweging staat garant
voor een feilloze sluiting van ramen.
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Voor ieder raamtype
Oranje bolletje
zonder lijn
Het grote voordeel van Ivana espagnoletten betreft
de universele toepassing. Ongeacht of u nu een
voorkeur heeft voor draai-, stolp-, uitzet- of valramen;
R espagnoletten
O
E
P
ieder raam voorzien Gvan Ivana
beantwoordt aan alle eisen die NEN-norm 5096 uit
oogpunt van inbraakwerendheid stelt (klasse 2).Oranje bolletje
PKVW® heeft een classificatie van ‘minimaal 3 met 1 pt lijn
minuten inbraakwerend’ aan ramen voorzien van
Ivana espagnoletten toegekend.
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Modelwijzigingen en zetfouten voorbehouden.

type 100
3309

raambeslag

raamoplegsloten en
2-puntsraamsluiting

raamuitzetters
Het assortiment raambeslag van Ivana biedt een scala
aan oplossingen voor het ventileren en beveiligen van
uw woning.
Goed ventileren is binnen elke woning of kantoor van
groot belang voor een gezonde leefomgeving. Ivana
biedt een ruim assortiment raamuitzetters zodat voor
iedere situatie een passende oplossing kan worden
geboden.

De Elite en Habilis zijn raamuitzetters die in vijf standen
kunnen worden vastgezet. Het verschil tussen beide
raamuitzetters is dat de Habilis niet losgehaald kan
worden van de stelpen. Hiermee wordt voorkomen dat
bij sterke wind het raam los kan raken.
De telescopische raamuitzetter kan in iedere gewenste
stand worden geopend. Deze raamuitzetter is ook uitermate geschikt voor grote klepramen (aan weerszijde
bevestigen) of deuren door de remmende werking die
handmatig kan worden ingesteld.
Naast de welbekende Axaﬂex raamuitzetter is er nu ook
de Axaﬂex Security. Dankzij de ingebouwde slotfunctie
is uw klep- of uitzetraam door middel van deze
raamuitzetter op eenvoudige wijze te beveiligen. D.m.v.
de rood/wit indicator is in één oogopslag te zien of de
Axaﬂex Security veilig is afgesloten. Met SKG*® en
PKVW® goedkeur.

Veilige oplossingen
Het assortiment oplegsloten van Ivana biedt passende,
veilige en bovenal goedgekeurde oplossingen voor elk
type raam en deur.
Het oplegslot 3012 is toepasbaar voor naar buitendraaiende ramen en deuren. Voor naar binnendraaiende
ramen en deuren kunt u voor zowel opdek als gelijkliggende situaties gebruik maken van het oplegslot
3015. Beide oplegsloten zijn ook te gebruiken voor
schuifpuien.

3012

3015

Een innovatie op het gebied van oplegsloten is de 3016.
Een automatisch oplegslot, dat ervoor zorgt dat ramen
altijd veilig zijn afgesloten. Door het dichttrekken van
het raam valt de RVS sluithaak van de 3016 automatisch
in het slot waarna het raam direct is vergrendeld.
Bijkomend voordeel is dat dit oplegslot te gebruiken is
op zeer smalle kozijnen.
Ook voor alle oplegsloten geldt dat deze eenvoudig te
monteren zijn en voldoen aan de eisen van het SKG*®
en PKVW® keurmerk.
Met één beweging, 2 punten vergrendelen
De 2-puntsraamsluiting zorgt ervoor dat het raam in
één handbeweging op twee punten eenvoudig en veilig
(SKG*® en PKVW®) is afgesloten. Enkel en alleen
door het bewegen van de RVS-stang naar boven of
beneden. Bovendien heeft de 2-puntsraamsluiting een
kierstand voor ventilatie.

3016

raamoplegsloten en
2-puntsraamsluiting

raamuitzetters
Het assortiment raambeslag van Ivana biedt een scala
aan oplossingen voor het ventileren en beveiligen van
uw woning.
Goed ventileren is binnen elke woning of kantoor van
groot belang voor een gezonde leefomgeving. Ivana
biedt een ruim assortiment raamuitzetters zodat voor
iedere situatie een passende oplossing kan worden
geboden.

De Elite en Habilis zijn raamuitzetters die in vijf standen
kunnen worden vastgezet. Het verschil tussen beide
raamuitzetters is dat de Habilis niet losgehaald kan
worden van de stelpen. Hiermee wordt voorkomen dat
bij sterke wind het raam los kan raken.
De telescopische raamuitzetter kan in iedere gewenste
stand worden geopend. Deze raamuitzetter is ook uitermate geschikt voor grote klepramen (aan weerszijde
bevestigen) of deuren door de remmende werking die
handmatig kan worden ingesteld.
Naast de welbekende Axaﬂex raamuitzetter is er nu ook
de Axaﬂex Security. Dankzij de ingebouwde slotfunctie
is uw klep- of uitzetraam door middel van deze
raamuitzetter op eenvoudige wijze te beveiligen. D.m.v.
de rood/wit indicator is in één oogopslag te zien of de
Axaﬂex Security veilig is afgesloten. Met SKG*® en
PKVW® goedkeur.

Veilige oplossingen
Het assortiment oplegsloten van Ivana biedt passende,
veilige en bovenal goedgekeurde oplossingen voor elk
type raam en deur.
Het oplegslot 3012 is toepasbaar voor naar buitendraaiende ramen en deuren. Voor naar binnendraaiende
ramen en deuren kunt u voor zowel opdek als gelijkliggende situaties gebruik maken van het oplegslot
3015. Beide oplegsloten zijn ook te gebruiken voor
schuifpuien.

3012

3015

Een innovatie op het gebied van oplegsloten is de 3016.
Een automatisch oplegslot, dat ervoor zorgt dat ramen
altijd veilig zijn afgesloten. Door het dichttrekken van
het raam valt de RVS sluithaak van de 3016 automatisch
in het slot waarna het raam direct is vergrendeld.
Bijkomend voordeel is dat dit oplegslot te gebruiken is
op zeer smalle kozijnen.
Ook voor alle oplegsloten geldt dat deze eenvoudig te
monteren zijn en voldoen aan de eisen van het SKG*®
en PKVW® keurmerk.
Met één beweging, 2 punten vergrendelen
De 2-puntsraamsluiting zorgt ervoor dat het raam in
één handbeweging op twee punten eenvoudig en veilig
(SKG*® en PKVW®) is afgesloten. Enkel en alleen
door het bewegen van de RVS-stang naar boven of
beneden. Bovendien heeft de 2-puntsraamsluiting een
kierstand voor ventilatie.

3016

raamoplegsloten en
2-puntsraamsluiting

raamuitzetters
Het assortiment raambeslag van Ivana biedt een scala
aan oplossingen voor het ventileren en beveiligen van
uw woning.
Goed ventileren is binnen elke woning of kantoor van
groot belang voor een gezonde leefomgeving. Ivana
biedt een ruim assortiment raamuitzetters zodat voor
iedere situatie een passende oplossing kan worden
geboden.

De Elite en Habilis zijn raamuitzetters die in vijf standen
kunnen worden vastgezet. Het verschil tussen beide
raamuitzetters is dat de Habilis niet losgehaald kan
worden van de stelpen. Hiermee wordt voorkomen dat
bij sterke wind het raam los kan raken.
De telescopische raamuitzetter kan in iedere gewenste
stand worden geopend. Deze raamuitzetter is ook uitermate geschikt voor grote klepramen (aan weerszijde
bevestigen) of deuren door de remmende werking die
handmatig kan worden ingesteld.
Naast de welbekende Axaﬂex raamuitzetter is er nu ook
de Axaﬂex Security. Dankzij de ingebouwde slotfunctie
is uw klep- of uitzetraam door middel van deze
raamuitzetter op eenvoudige wijze te beveiligen. D.m.v.
de rood/wit indicator is in één oogopslag te zien of de
Axaﬂex Security veilig is afgesloten. Met SKG*® en
PKVW® goedkeur.

Veilige oplossingen
Het assortiment oplegsloten van Ivana biedt passende,
veilige en bovenal goedgekeurde oplossingen voor elk
type raam en deur.
Het oplegslot 3012 is toepasbaar voor naar buitendraaiende ramen en deuren. Voor naar binnendraaiende
ramen en deuren kunt u voor zowel opdek als gelijkliggende situaties gebruik maken van het oplegslot
3015. Beide oplegsloten zijn ook te gebruiken voor
schuifpuien.

3012

3015

Een innovatie op het gebied van oplegsloten is de 3016.
Een automatisch oplegslot, dat ervoor zorgt dat ramen
altijd veilig zijn afgesloten. Door het dichttrekken van
het raam valt de RVS sluithaak van de 3016 automatisch
in het slot waarna het raam direct is vergrendeld.
Bijkomend voordeel is dat dit oplegslot te gebruiken is
op zeer smalle kozijnen.
Ook voor alle oplegsloten geldt dat deze eenvoudig te
monteren zijn en voldoen aan de eisen van het SKG*®
en PKVW® keurmerk.
Met één beweging, 2 punten vergrendelen
De 2-puntsraamsluiting zorgt ervoor dat het raam in
één handbeweging op twee punten eenvoudig en veilig
(SKG*® en PKVW®) is afgesloten. Enkel en alleen
door het bewegen van de RVS-stang naar boven of
beneden. Bovendien heeft de 2-puntsraamsluiting een
kierstand voor ventilatie.
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raamsluitingen
Variëteit aan aluminium raamsluitingen
Ivana biedt variëteit aan aluminium raamsluitingen,
voor zowel naar binnen- als buitendraaiende ramen
en deuren in een standaard of goedgekeurde veiligheidsuitvoering. Een keuze kan worden gemaakt uit
een standaard raamsluiting (3302), een uitvoering met
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Gelijksluitende sleutel
De oplegsloten, de 2-puntsraamsluiting en de raamsluitingen worden met eenzelfde symmetrische sleutel
geleverd en zijn dus allen met dezelfde sleutel af te
sluiten. Dat biedt, naast extra reservesleutels, verhoogd
gebruiksgemak.

Veiligheid en comfort gecombineerd
in één raamsysteem
Raamespagnoletten die veiligheid en comfort combineren, genieten in de huidige tijdgeest veel belangstelling. Ivana espagnoletten hebben op dit punt
DEURDRANGER een uitstekende reputatie verworven. Deze populariteit
vanaespagnoletten aan hun inbraakwerende
van IIvana
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e
meerpuntssluiting
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veelvuldig
in
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worden toegepast. Eén handbeweging staat garant
voor een feilloze sluiting van ramen.
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Voor ieder raamtype
Oranje bolletje
zonder lijn
Het grote voordeel van Ivana espagnoletten betreft
de universele toepassing. Ongeacht of u nu een
voorkeur heeft voor draai-, stolp-, uitzet- of valramen;
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O
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P
ieder raam voorzien Gvan Ivana
beantwoordt aan alle eisen die NEN-norm 5096 uit
oogpunt van inbraakwerendheid stelt (klasse 2).Oranje bolletje
PKVW® heeft een classificatie van ‘minimaal 3 met 1 pt lijn
minuten inbraakwerend’ aan ramen voorzien van
Ivana espagnoletten toegekend.
P

G

R

O

E

SILVERLINE
RAAMBESLAG

erk van Ivana
m
k
r
rste
e
z
ij

Ivana

P

Kijk ookG opR www.ivana.nl
O
E
P

3319

Oranje bolletje
zonder lijn
LID VAN DE

LID VAN DE

type 200
G

R

O

E

P

Oranje bolletje
met 1 pt lijn

LID VAN DE

3319

G

R

O

G

E

P

R

O

E

P

E

P

LID VAN DE

G

R

O

Oranje bolletje
zonder lijn
3318
LID VAN DE

G R O E P

LID VAN DE

G R O E P
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raamsluitingen
Variëteit aan aluminium raamsluitingen
Ivana biedt variëteit aan aluminium raamsluitingen,
voor zowel naar binnen- als buitendraaiende ramen
en deuren in een standaard of goedgekeurde veiligheidsuitvoering. Een keuze kan worden gemaakt uit
een standaard raamsluiting (3302), een uitvoering met
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Gelijksluitende sleutel
De oplegsloten, de 2-puntsraamsluiting en de raamsluitingen worden met eenzelfde symmetrische sleutel
geleverd en zijn dus allen met dezelfde sleutel af te
sluiten. Dat biedt, naast extra reservesleutels, verhoogd
gebruiksgemak.

Veiligheid en comfort gecombineerd
in één raamsysteem
Raamespagnoletten die veiligheid en comfort combineren, genieten in de huidige tijdgeest veel belangstelling. Ivana espagnoletten hebben op dit punt
DEURDRANGER een uitstekende reputatie verworven. Deze populariteit
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Voor ieder raamtype
Oranje bolletje
zonder lijn
Het grote voordeel van Ivana espagnoletten betreft
de universele toepassing. Ongeacht of u nu een
voorkeur heeft voor draai-, stolp-, uitzet- of valramen;
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minuten inbraakwerend’ aan ramen voorzien van
Ivana espagnoletten toegekend.
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