
www.ivana.com 13

BULLETIN | juli/augustus 2014

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

MAKITA 230 V BOORHAMER NU MET GRATIS 230 V HAAKSE SLIJPER 125 MM
Boorhamer type HR2600
onderdeel van het door Tno-gecertificeerde stofvrij werken aanbod. Erkend door inspectie SZw.
ideale boorhamer voor gaten tot 16 mm, maar kan tot 26 mm in beton.
De boorkop, geschikt voor SDS-PLUS boren, is verlengd voor minder speling.

Technische specificaties
opgenomen vermogen:  800 watt
ideaal boorbereik:  4 - 16 mm
cap. Boren in beton:  4 +- 26 mm
Slagkracht:  2,4 Joule
Toerental onbelast:  0 - 1.200 min-1 
Gewicht:  2,8 kg

Haakse slijper type 9558HNGZ
Kleine, handzame 125 mm slijper met optimale bescherming tegen stof: labyrint  
afdichtingen voor bij de overbrenging, tussen de overbrenging en het motorhuis 
en achter het motorhuis. Daarnaast stofdichte lagers, o-ring afdichting in 
de overbrenging en stofdichte schakelaar.

Technische specificaties
opgenomen vermogen:  840 watt
aansluiting/opname:  m14
Diameter slijpschijf (max.):  125 mm
asblokkering:  ja
Toerental onbelast:  11.000 min-1

165.-
per set
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399.-
per stuk

99.-
per stuk

475.-
per stuk

165.-
per stuk

FINI COMPRESSOR WARRIOR
Type 362m. 2-cilinder compressor, 
standaard uitgerust met geluidsarm 
luchtfilter, een drukschakelaar,
veiligheidsventiel, aftapkraan, 
reduceerventiel en 
manometer.
oliegevuld.

Technische specificaties
aansluiting:  230 volt
motorvermogen:  2,2 kw
aanzuigvolume:  310 liter/min.
rPm: 1.420
inhoud reservoir:  2x 9 liter
werkdruk:  10 bar
Geluidsniveau: 74 dB
afmetingen (l x b x h): 62 x 62 x 56 cm  
Gewicht:  50,5 kg

op=op

op=op op=op

op=op

FINI COMPRESSOR AMICO 
mobiele compressor met directe 
1-traps aandrijving en overbelastings-
beveiliging voor de elektromotor
(manuele reset). reduceerventiel met 
dubbele manometers en 
elektro/mechanische on/off schakelaar. 
Snoerlengte 1,8 m.

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

FINI COMPRESSOR BIG 
PIONEER 362M
Geluidsarme verrijdbare compressor 
met bedieningspaneel in plaatstaal 
(met drukregelaar, universele 
snelkoppelingen en manometers). 

Technische specificaties
aansluiting:  230 volt
motorvermogen: 2,2 kw
aanzuigvolume:  310 liter/min.
inhoud reservoir:  20 liter
werkdruk:  10 bar
Geluidsniveau:  75 dB
afmetingen (l x b x h): 47 x 49 x 72 cm
Gewicht:  39,5 kg

FINI COMPRESSOR 
AIRATTACK 230
Geluidsarme draagbare compressor, 
een bewezen handige oplossing voor 
de professionele gebruiker. Deze olievrije 
machine heeft als voordeel dat er geen olie 
gemorst kan worden tijdens 
transport en u heeft 
minder onderhoud.

Technische specificaties
aansluiting:  230 volt
motorvermogen:  1,5 kw
aanzuigvolume:  215 liter/min.
inhoud reservoir: 12,9 liter
werkdruk:  8 bar
Geluidsniveau:  78 dB
afmetingen (l x b x h): 35 x 20 x 45 cm
Gewicht:  14 kg
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VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK!

6.95
per stuk

6.95
per stuk

IVANA PATENTPUNTKWASTEN PROF
Professionele patentpuntkwast met houten steel en een mix vulling 
van varkenshaar en kunstvezel geschikt voor alkydhars- en acrylverf. 
Leverbaar in maat nr. 10, 12, 14, 16, 18 en 20.

4.95
per stuk

IVANA GRONDVERF WATERGEDRAGEN 0,75 L WIT
Goed vullend, watergedragen, sneldrogend en makkelijk schuur-
baar. Geschikt voor hout en voorbehandeld metaal. Stofdroog na 
±1 uur en overschilderbaar na ±6 uur.

2.95
per stuk

vanaf

IVANA SyNTHETISCHE GRONDVERF 0,75 L WIT
Synthetische grondverf voor binnen en buiten, voor gebruik op hout 
en voorbehandeld metaal. Goed vullend, makkelijk schuurbaar en 
vochtregulerend. Stofdroog na ±2 uur en overschilderbaar na ±18 uur. 

IVANA SNELGROND 0,75 L WIT
Synthetische sneldrogende grondverf voor binnen en buiten, voor 
gebruik op hout en voorbehandeld metaal. Stofdroog na ±1 uur en 
overschilderbaar na ±5 uur. 

IVANA DEKKLEED 4 X 6 METER 150 GRAM
De ivana dekkleden zijn van zeer stevige kwaliteit, gezoomd en 
voorzien van handige ringen. verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. 

0.49
per m2

http://webshop.vandijk.com/dijk_web/NL/details.awp?P1=0033627
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0033628
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0033629
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0033630
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0033631
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0033632
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0025546
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0025518
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0025518
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0030702
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DE INVOER VAN CE MARKERING: WAT IS DAT? 
HOE ZIT DAT NU MET KITTEN? 
na een lang voortraject is in april 2013 de Europese verordening 
Bouwproducten uiteindelijk als Europese geharmoniseerde norm 
(hEn) gepubliceerd. Deze cE wetgeving heeft als doelstelling dat een 
bouwproduct voldoet aan Europese wetgeving en vrij verhandelbaar 
is in de gehele Eurozone.  

na publicatie was deze direct bindend voor elke lidstaat en effectief 
vanaf 1 juli 2013. 

voor kitten geldt echter een overgangsperiode tot aan 1 juli 2014. 
vanaf die datum dient een geproduceerde kit verplicht voorzien te 
zijn van een cE kader op de koker, naast een aantal andere 
verplichtingen.

Een van de verplichtingen is dat de eindgebruiker een ‘Declaration of 
Performance’ (DoP /Prestatie verklaring) op de betreffende product-
pagina van de websites van ivana (www.ivana.com) en bv. Soudal 
(www.soudal.com) makkelijk moet kunnen terugvinden.  
Deze prestatie verklaring vermeldt eenduidig de specifieke karakter 
eigenschappen en dus ook de toepassingsgebieden van een kit. 

Dit betekent concreet dat u in de winkelschappen, zeker voor de 
wat langzaam lopende producten, tot wel juli 2015 nog steeds (kit)
producten kunt tegenkomen zonder cE markering.

Enerzijds omdat deze nog voor juli 2014 zijn geproduceerd of 
anderzijds omdat deze simpelweg geen cE markering mogen 
dragen.

Waar vallen de Kitten nu onder?
Deze vallen onder de in april 2013 gepubliceerde geharmoniseerde 
norm hEn15651. Deze is opgebouwd uit 5 delen, waarbij de eerste 
4 een onderverdeling geven naar toepassingsgebied: 

Deel 1   voegkitten voor dilatatie voegen (En 15651-1) 
Deel 2  voegkitten voor beglazing (En 15651-2)
Deel 3  voegkitten voor sanitaire toepassing (En 15651-3)
Deel 4   voegkitten voor beloopbare verharding (En 15651-4)
Deel 5  Procedure beschrijving voor normering en verificatie

Wat betekenen die codes op de CE Markering?

Uitleg codering toegepaste norm 
En15561 => voegkitten voor niet-constructieve toepassing in 
gebouwen en beloopbare oppervlakken.
•	EN15651-1	=	Voegkitten	Gevelelementen.
o  F-EXT-inT-=> voegkit voor gevelelementen voor toepassing  

buiten en binnen.
o F=Facade, EXT=Exterior, inT=interior.
o 25Lm => 25 Low modulus.
•	EN15651-2	=	Voegkitten	voor	beglazing.
o G-25Lm = 25 Low modulus.
o G=Glazing, 25Lm =>25 Low modulus.
•	EN15651-3	=	Voegkitten	voor	sanitaire	toepassing.
o XS1 is een klasse aanduiding vanuit de norm voor Sanitair.
o Er bestaan 6 klassenormen XS1, XS2, XS3 en S1 , S2 en S3. 
o  De S is versneden, de XS het minst versneden. De 1 kent de beste 

sanitaire werking, 2 goed en 3 het minst.

cE 
Logo

Laatste 2 cijfers van jaar 1e cE-markering  
(13 = 2013); nummer van keuringsinstantie 
(nB0074 = nB = notified Body, 0074 = 
Ginger cEBTP te Frankrijk).

identificatiemerk fabrikant (nEcomiJ); 
referentienummer Prestatieverklaring DoP230064.

DoP = Declaration of Performance, 
230064 = ivana Sanitairkit.

nummer(s) toegepaste Europese norm, 
producttype, beoogd gebruik en 
prestatieklasse volgens betreffende norm.

Necomij
DoP 230064

EN15651-1
F-EXT-INT-25LM

EN15651-2
G-25LM

EN15651-3
XS1

13

NB0074
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IVANA STRUCTUURKIT 
WIT 310 ML

Scheuren of barsten in uw pleisterwerk? 
met ivana Structuurkit kan dit gemakkelijk 
worden opgelost. ivana Structuurkit is een 

plasti-elastische reparatiekit met een 
korrelige structuur om scheuren en barsten 

in bijvoorbeeld pleisterwerk te repareren. 
voorzien van cE keurmerk.

1.85
per stuk

IVANA MULTIKIT HIGH TACK WIT 290 ML
Universele kit voor het lijmen en monteren 

in de bouw en industrie met zeer hoge 
aanvangshechting en snelle doorharding. 
ivana multikit High Tack heeft een goede 
eindhechting, is zeer goed verwerkbaar, 
overschilderbaar en blijvend elastisch na 

uitharding. Geschikt voor zowel binnen als 
buiten. voorzien van cE keurmerk en Komo 

certificering. Kleur wit. Tevens leverbaar 
in zwart. afname per doos à 15 stuks. 

5.95
per stuk

IVANA MULTIKIT 
HIGH TACK, 

WANNEER HET 
SNEL VAST 

MoET ZITTEN!

2.65
per stuk

IVANA SILICONENKIT 
 NEUTRAAL 310 ML

Een professionele neutrale, elastisch 
blijvende siliconenkit. De alleskunner voor 

aansluitvoegen en dilatatievoegen. voorzien 
van cE keurmerk. Leverbaar in de kleuren 

transparant, wit, grijs en zwart.

3.95
per stuk

NIEUWIVANA BEGLAZINGSKIT 
OVERSCHILDERBAAR 
WIT 290 ML
Hoogwaardige neutrale, 
elastische 1-component 
mS polymeer. Speciaal 
ontwikkeld voor 
beglazingsvoegen 
en aansluitings- en 
uitzettingsvoegen 
tussen raamprofielen 
en muur die over-
schilderd worden 
met watergedragen 
en gesolventeerde 
verven. voorzien 
van cE keurmerk.

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011111
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0020267
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0047698
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IVANA ROLBANDMATEN SOFTGRIP
Uitgevoerd met een stootvaste aBS-kast met rubber voor een 
optimale grip. nylon gecoate band, waarvan de schaalverdeling 
zowel horizontaal als verticaal duidelijk afleesbaar is.

3 meter €  4,95
5 meter €  5,95
8 meter €  9,95

PICA-INK MARKEERSTIFT
Diep gat marker, voor het markeren van moeilijke plekken. Schrijft 
op alle droge oppervlakken zoals beton, gips, baksteen, natuursteen, 
spaanplaten, tegels, aardewerk en keramiek. Leverbaar in de kleuren 
blauw, zwart en rood.

4.95
per stuk

vanaf

3.95
per stuk

IVANA TIMMERMANS-
POTLOOD
ovaal model, rood gelakt. 
Lengte 240 mm. Bij afname van 
10 stuks ontvangt u nu een gratis 
puntenslijper.

GRATIS
puntenslijper
bij afname 
10 stuks

6.95
per set

IVANA BIG STEP
robuuste aluminium trap. verrijdbaar en met comfortabele treden 
met rubberen antislipprofiel en een inklapbare steunbeugel. 
Leverbaar in uitvoeringen met 2 treden, 3 en 4 treden. voldoet 
aan de warenwet en de sterkte-eisen van de nEn-2484.

119.-
per stuk

vanaf

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0044060
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010459
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010460
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010487
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010488
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010490
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011326
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011324
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011323
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65.-
per stuk

IVANA KABELHASPEL 25 METER 240 VOLT 16A
De ivana kabelhaspel is voorzien van een hoogwaardige neopreen-
kabel, thermische beveiliging en 3 spatwaterdichte stopcontacten. 
Dankzij de constructie is het niet mogelijk dat de kabel vastloopt 
tussen het frame en de flens. afmetingen: 25 meter, 3 x 1½“.

CAMPING VERLOOPSTEKKER
verloopkabel van randaarde naar contra voor gebruik bij een  
caravan, boot of camping. Lengte 30 cm, 3 x 1,5 mm2

GARANTIE

GARANTIE
JAAR2

IVANA BITSETS 11-DELIG
verkrijgbaar in een standaard en diamant uitvoering. Beide sets worden geleverd in een stevige 
kunststof cassette waarin een magnetische snelspanbithouder is opgenomen. Door de microscopische 
diamantdeeltjes op de diamant uitvoering zijn deze bits extra duurzaam en geschikt voor gebruik in 
moeilijke omstandigheden. De diamantdeeltjes zorgen tevens voor een goede grip in de schroef en 
verminderen slijtage. 

Set bestaande uit:
Phillips: PH1 - PH2
Pozidrive: PZ1 - PZ2 (2x) - PZ3
Torx: T10 - T15 - T20 - T25
magnetische snelspanbithouder

Standaard uitvoering  €  9,95 per set
Diamant uitvoering  €  19,95 per set

9.95
per set

vanaf

29.95
per set

IVANA KLAUWHAMER + 
IVANA GOLDLINE HANDZAAG
IVANA KLAUWHAMER: Hamer met hoog gepolijste gesmede 
kop, geslepen klauw en ronde steel met ergonomische softgrip 
kunststof greep. Gewicht 16 ounce.

IVANA GOLDLINE HANDZAAG: 550 mm Hardpoint, 
14 tanden per inch. Het blad is voorzien van een Teflon 
coating wat leidt tot minder wrijving en het voorkomen 
van roest en aanslag. De speciale zetting en het 
3-zijdige slijpen zorgen voor een optimale, 
lichte en splintervrije zaagbeweging bij 
zowel de trek- als duwbeweging.

8.95
per stuk

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0048200
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010599
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010598
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IVANA ECONOMy CLICKSCHILDEN  
De succesvolle kwalitatief hoogwaarDige ivana economy 
lijn is uitgebreiD met een programma clickschilDen geschikt 
voor De utiliteitsbouw.

het beslag bestaat uit een Duurzaam nylon montageDeel 
Dat worDt afgeDekt met een 2 mm Dik aluminium DekschilD. 
Door Deze samenstelling zijn er geen zichtbare schroeven 
wat resulteert in een bijzonDer fraai, strak beslag.

De eisen en beproevingsmethoden die worden gesteld aan bouw-
beslag zijn beschreven in de nEn En 1906 normering. De ivana 
clickschilden range behoort volgens die eisen bij intensief gebruik 
200.000 testcycli te kunnen doorstaan. Die normering wordt met 
gemak gehaald. in de testopstelling staat de teller namelijk nu op 
650.000 en tikt vrolijk door, het beslag is zelfs nog in nieuw staat. 
Het nylon montagedeel kent geen losse nylon ring, maar onder-
steunt de krukhals van de deurkruk over de volle lengte. Zelfs na 
650.000 krukbewegingen is geen slijtage vastgesteld.

Het onderschild is uitgevoerd met nokken en wordt doorgaand met 
ivana patentboutjes bevestigd. wist u dat de ivana patentboutjes zijn 
uitgerust met een borgvloeistof zodat de boutjes niet los lopen? Het 
lijkt een detail, maar storend los zittend beslag hoort tot het verleden.

Mooi en duurzaam gaan prima samen bij Ivana.

al het ivana beslag is uitgerust met hetzelfde 
boorgaten patroon en kan dus eenvoudig 
worden uitgewisseld. Gebruik voor uw gemak bij 
nieuwe deuren de ivana boormal.

TIp

-  De “veervingers” ( detail a ) houden het dekschild iets van de 
deur waardoor krassen op het deurblad minder snel optreden 
en het dekschild stevig vastzit.

-  Het massief aluminium dekschild is maar liefst 2 mm dik en 
voorzien van een hoogwaardige F1 kleurige anodiseerlaag.

-  Door productie in nederland is het geen probleem afwijkende 
afstanden van sleutel of cilinder sparingen te realiseren. 

Testopstelling
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IVANA ECONOMy CLICKSCHILD 
TyPE 190CGP
Schilden voor gebruik bij binnendeuren, 
leverbaar in blinde uitvoering, geheel blind, 
pc 55, pc 72 en sl 56.

IVANA ECONOMy WC  
CLICKSCHILD
Schilden voor gebruik bij toiletdeuren, 
leverbaar in uitvoeringen 63 x 8 en 72 x 8.

IVANA ECONOMy 
KASTDEURBESLAG CLICKSCHILD
TyPE 190CGP
Schilden voor gebruik bij kastdeuren, 
leverbaar in diverse uitvoeringen: 
met knop aan 1 zijde met of zonder sleutel- 
of pc sparing, binnenzijde geheel blind.

25.-
per stuk

ZAKLANTAARN MET EEN 3W POWERLED
oplaadbaar, met instelbare zoom focus. 
220 Lumen i.p.v. 160 Lumen. 
Lithium batterij.

IVANA ECONOMy CLICKSCHILDEN
De click schilDen bestaan uit een Duurzaam nylon montageDeel Dat worDt afgeDekt met een 2 mm Dik aluminium 
DekschilD. Door Deze samenstelling zijn er geen zichtbare patentboutjes wat resulteert in een bijzonDer fraai, strak 
beslag. De click schilDen zijn in Diverse uitvoeringen leverbaar.

VERbETERdE
uitvoering

7.50
per paar

pc 72 uitvoering

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0009549
0009556
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0009554
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0009555
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0009553
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011648
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11.95
per stuk

IVANA COMBI RVS RAAMUITZETTER 
WEGDRAAIBAAR

afname per doos van 10 stuks.

IVANA RAAMSLUITING AFSLUITBAAR 
-  opbouwsluiting met cilinderslot voor houten ramen, geleverd 

inclusief opbouwsluitkom.
- verkrijgbaar in r of L uitvoering.
- Kleur alu.
-  veilig en betrouwbaar, voldoet aan SKG* en Politie Keurmerk 

veilig wonen.
- met haakschoot.

13.95
per stuk

13.50
per stuk

5 STUKS IVANA OPLEGSLOTEN TyPE 3012
naar buiten draaiend gelijksluitend veiligheidsslot. Te gebruiken bij 
draai-, schuif-, klepramen en deuren. Uitvoering wit kunststof.

16.80
per stuk

IVANA COMBI RVS RAAMUITZETTER 
MET VERGRENDELING 
voor klep- en uitzetramen, wegdraaibaar. 
afname per doos van 8 stuks.

8.95
per stuk

IVANA HABILIS RVS RAAMUITZETTER 30 CM
windzekere uitvoering met 5 ventilatiestanden, geleverd 
exclusief stelpen. afname per doos van 12 stuks.

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0003012
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0002109
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0001897
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0001766
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0001765
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0009068
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IVANA RING-/STEEKSLEUTELSET 8-DELIG
De ring-/steeksleutel is aan de multidrive ringzijde 45° doorgezet 
waardoor ook dieper liggende bouten en moeren goed 
te bereiken zijn. De set is samengesteld uit de 
volgende maten: 8, 10, 
11, 13, 15, 17, 19 
en 22 mm. 

29.95
per set

IVANA RINGRATEL-/STEEKSLEUTELSET
De ringratel-/steeksleutel is uitgevoerd met een kniegewricht 
waardoor de multidrive ratel 180° kan scharnieren. Dit maakt dit 
gereedschap zeer geschikt om te gebruiken op moeilijk toegankelijke 
plaatsen. De set is samengesteld uit de volgende maten: 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 17 en 19 mm + 3 adapters. 

79.-
per set

IVANA DOPPENDOZEN
multidrive doppenset met verschillende verlengstukken, adapters en 
ergonomisch gevormde ratels.

ivana doppendoos 16-delig 1/2”  € 55,- 
ivana doppendoos 42-delig 1/4”  € 37,50 
ivana doppendoos 60-delig 1/2” en 1/4”  € 99,- 

37.50
per set

vanaf 34.95
per set

IVANA SCHROEVENDRAAIERSET 10-DELIG
Set bestaande uit:
5 sleufschroevendraaiers (3 x 0,5, 4 x 0,8, 5,5 x 1, 6.5 x 1,2 en 
8.0 x 1,2), 2 Philips kruiskopschroevendraaiers (PH1 en PH2), 
2 Pozidrive kruiskopschroevendraaiers (PZ1 en PZ2) en 
1 spanningzoeker.

ALLE IVANA SCHROEVENDRAAIERS ZIJN UITGEVOERD 
MET ERGONOMISCHE 3-COMPONENTEN HANDGREEP

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0020732
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010575
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0060303
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0067658
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0067660
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0067659
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Aalst
Balen
Diegem (Brussel)
Kalmthout
Mechelen
Menen
Oudenaarde
Sint-Niklaas
Tessenderlo
Torhout
Zele

BELGIË

Alkmaar
Almelo
Almere-Stad
Amersfoort
Amstelveen

 

Helmond
Hengelo
Hoofddorp
Hoogeveen
Houten
Leeuwarden
Leiderdorp
Maastricht
Meppel
Middelburg
Mijdrecht
Moerdijk
Nijkerk
Nijmegen
Noordwijkerhout
Oosterhout
Oss

Rijssen
Purmerend

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
Zeewolde
Zoetermeer

Zwolle

Son en Breugel

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
Heerlen

Zoeterwoude

ALTIJD DICHTBIJ!
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