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ZORG

De toegang 
tot uw veilige,
gebruiksvriendelijke 
woonomgeving

BadkameR

Ramen

BinnendeuRen

BuitendeuRen

VeiliGheid
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Ivana + Zorg

Digitale deurspion TS 700 
Vervangt de traditionele deurspion.  Met 3,5 inch 
LCD-scherm en gemakkelijk bedienbaar door 
één druk op de knop waarna het scherm na 
10 seconden automatisch uitgaat. 
Tevens leverbaar met SD-kaart.

Intercomset 5110/SC Color
Eenvoudig te bedienen deurvideo set met diverse mogelijkheden voor eventueel 
benodigde (zorg gerelateerde) uitbreidingen. Zo kunt u bijvoorbeeld een extra 
parallel toestel aansluiten of een koppeling maken naar een normale (DECT) 
telefoon indien men slecht ter been is. Een aansluiting van een extra signaalgever 
of flitslicht voor slechthorenden behoort ook tot de mogelijkheden.

Dubbele profielcilinder Necoloc+
Senioren entree met meer verdiepte ruimte 
rond de insteek van de sleutel zodat u 
gemakkelijk het sleutelgat vindt.

Necosteel RVS  
veiligheidsvoordeurgarnituur
Met duwer en krukgat in Ergo uitvoering 
voor een eenvoudiger toegankelijk sleutelgat. 
Tevens leverbaar met kerntrekbeveiliging 
en verkrijgbaar in onze Economy en Basic 
beslaglijn.

Ivana Necosteel kierstandhouder
Bij gebruik van deze kierstandhouder kan uw deur niet van buitenaf worden 
geopend. Met een zeer robuuste constructie van massief roestvast staal, 
welke goed bestand is tegen vervorming met behulp van bijvoorbeeld een 
koevoet of schroevendraaier. De kierstandhouder past op alle naar binnen-
draaiende deuren en is toepasbaar op een deurdikte van maximaal 65 mm. 
Voldoet aan de kwaliteitseisen van SKG KE 573 en keurmerk PKVW.

gemak bij 

BuitendeuRen

Draaideurautomaat
Een draaideuraandrijving maakt
het mogelijk om elke draaideur
moeiteloos te openen.

Aan te passen naar iedere individuele
situatie. Zo kunt u bijvoorbeeld een sensor
plaatsen voor automatische opening van de
deur of opening door middel van een drukknop
naast de deur of op afstand. De aandrijving kan
duwend met een standaard arm of trekkend
met glijarm worden geïnstalleerd.
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Ivana + Zorg

Economy deurkruk zorgmodel
Ergonomisch gevormde aluminium 
deurkruk voor gemakkelijk openen 
met bijvoorbeeld een elleboog.

Economy krukhalsverlenging
Speciaal ontwikkeld tussenstuk zodat de afstand 
tussen deur en deurkruk groter wordt, zodat u 
gemakkelijker de deur kunt openen met een elleboog 
of hulpstuk.

Economy zorgbeslag
Het zorgbeslag bestaat uit een 
uitgebreid assortiment garnituren 
met stiftbediening die speciaal zijn 
ontwikkeld zodat deuren altijd vanaf 
de buitenzijde te openen zijn met een 
stiftsleutel. Deze stiftsleutel is tevens 
verkrijgbaar bij uw Ivana leverancier.

3

SecuCare drempelsysteem
Modulair systeem voor deurdrempels gemaakt van duurzame kunststof 
onderdelen, die snel en makkelijk in elkaar gezet kunnen worden. Altijd 
precies op maat te maken voor elke drempel, bij binnen- en buitendeuren. 
Het systeem is zeer sterk en overal inzetbaar. Ideaal voor zorginstellingen, 
scholen, kantoren en woningen. Wordt geleverd inclusief 
montagemateriaal. Leverbaar in diverse maten en 
uitvoeringen voor binnen en/of buiten. 

Elektronische cilinder
De ideale oplossing voor uw voordeur zodat u deze niet 
meer met een sleutel hoeft te openen, maar eenvoudig 
met een tag, pasje of met uw telefoon. 
Tegelijkertijd kunt u de toegangsrechten 
eenvoudig aanpassen wanneer u wil. 
De elektronische cilinder is 
eenvoudig te installeren, 
geen bekabeling door 
de deur. Voordeurbeslag met ingebouwde 

sleutelkluis
SKG getest en met onopvallende geïntegreerde 
sleutellade in de duwer. Leverbaar in PC55 en 
PC72 links/rechts uitvoering. Tevens leverbaar 
als rozet uitvoering.

slim bij

BinnendeuRen

Ivana + Zorg
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Ivana + Zorg

extra stevigheid door 
tussenschot in eindsteun

Ivana sanitair wandbeugel
Houvast voor iedereen die dat beetje extra 
ondersteuning kan gebruiken. 
Deze stevige wandbeugels zijn verkrijgbaar in 
diverse lengtes, daardoor is voor elke situatie een 
geschikte beugel leverbaar. De wandbeugels zijn 
bijvoorbeeld te gebruiken in sanitaire ruimtes, 
op de trap of bij de toegang tot de woning.
-  aluminium geanodiseerd met mat witte kappen
- eenvoudige montage
- NEN-EN12182
-  ’Glow in the dark’ ring verkrijgbaar 

voor extra veiligheid in het donker

Douchezitje
Het SecuCare douchezitje is een geschikte 
oplossing om comfortabel te douchen en 
onveilige situaties te voorkomen. Het zitje 
neemt weinig ruimte in en is zeer geschikt 
voor kleine doucheruimtes. 
- veilig zittend douchen
- opklapbaar, neemt weinig ruimte in
- eenvoudige montage
- maximale belasting 150 kg
- geleverd met montagemateriaal 

Toilet klapbeugel
De SecuCare toilet klapbeugel biedt extra houvast in situaties waar dat 
nodig is, bijvoorbeeld naast het toilet. De beugel geeft extra steun bij het 
gaan zitten of opstaan.
- solide beugel voor extra stabiliteit
- opklapbaar, neemt weinig ruimte in
- duurzaam en hoogwaardig materiaal 
- verkrijgbaar in twee modellen 
- geleverd met montagemateriaal

Douchekrukje 
Het SecuCare douchekrukje is een comfort 
verhogend hulpmiddel tijdens het douchen. 
Door zittend te douchen vermindert de kans 
op uitglijden en dit maakt tegelijkertijd het 
douchen een stuk gemakkelijker. 
- makkelijk te verplaatsen
- veilig, zittend douchen
- maximale belasting 125 kg
- geleverd met montagemateriaal 

4

veilig in de

BadkameR

Voorkom valpartijen in de badkamer,
gebruik anti-slip stroken en stickers!
Een gladde vloer kan voor onveilige situaties zorgen, voorkom uitglijden 
en valpartijen door anti-slip stickers van SecuCare te plaatsen.  
Zeer geschikt voor ‘natte’ ruimtes zoals bad en douche.
- voorkomt uitglijden op natte ondergronden
- pasklare stroken of juist kleine ronde stickers voor elke situatie
- eenvoudig aan te brengen 
- afgerond: fraai en laat niet los

tiP

Douchestoeltje 
Het SecuCare douchestoeltje is een comfort  
verhogend hulpmiddel tijdens het douchen.  
Door zittend te douchen vermindert de kans op  
uitglijden en dit maakt tegelijkertijd het douchen  
een stuk gemakkelijker. 
-  stoeltje kan optioneel uitgebreid worden met

rugleuning en opklapbare armsteunen
- opklapbaar, neemt weinig ruimte in 
- maximale belasting 125 kg
-  zitting voorzien van gaatjes voor water afvoer
- geleverd met montagemateriaal 
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Ivana + Zorg

Voorkom levensgevaarlijk vallen 
van vaste trap of afstapje...
Anti-slip stroken voor de trap
Geschilderde, gelakte of buitentrappen kunnen spiegelglad 
zijn, anti-slip stroken bieden de uitkomst. Het plaatsen van de 
stroken voorkomt uitglijden en ongelukken in zowel binnen 
als buiten situaties. 
- voorkomt uitglijden op de trap
- pasklare stroken: inkorten niet nodig
- afgerond: fraai en komt niet los
- geschikt voor binnen en buiten
- compleet pakket voor elke trap (14 stroken) 

5

zorg voor

VeiliGheid
Rookmelders
Optische rookmelders 3V zijn verkrijgbaar 
als versie met wisselbare batterijen of als 
uitvoering met een niet wisselbare 
lithium batterij met een levensduur 
van minimaal 10 jaar. Deze laatste  
is koppelbaar tot 12 stuks. De 
rookmelders worden geleverd 
inclusief bevestigingsmateriaal.

Bovenstaande rookmelders zijn voorzien van micro-processor 
en een nieuwe sensorkamer om ongewenst afgaan van de 
melder te voorkomen. Met pauzeknop tegen ongewenst alarm 
en een testknop voor alle functies. Geschikt voor iedere ruimte 
in huis (met uitzondering van vochtige en stoffige ruimtes). 
BS EN 14604: 2005, KOMO gecertificeerd.

Koolmonoxidemelder 
Fireangel CO9 XT-NL
Meet nauwkeurig lage concentraties koolmonoxide (CO). Met 
test-/resetknop en ingebouwde regelmatige controle om te 
verzekeren dat de detector correct werkt. Voorzien van een 
Lithium batterij met een levensduur tot 7 jaar.  Gecertificeerd 
volgens Europese norm voor koolmonoxide EN 50291: 2001.

Prymos schuim  
brandblus spray - 3 kg
-  verstikt het vuur in slechts enkele seconden

door een simpele druk op de knop
-  simpel, compact, handzaam
-  veroorzaakt geen of minimale 

omgevingsschade
-  niet schadelijk voor mens en dier
- zacht voor materialen
-  onderhoudsvrij, milieuvriendelijk, 

recyclebaar
-  99% biologisch afbreekbaar
- is eenvoudig te reinigen
- vorstvrij tot -15 ºC

Traptrede-profielen met rubbertex® 
NON-Slip-Safety-Tape (grijs/zwart)
- aluminium, 100 cm lang, mat-satijn geanodiseerd
- toplaag, rubbertex® grijs of zwart
- door “kraalmodel” maximale contacttijd
- hoge slipweerstand
- bevestiging: geschroefd of zelfklevend
- eenvoudig op maat te zagen
- geschikt voor intensief belopen, ook met blote voeten

Anti-slip tape 
Eenvoudig zelf aan te brengen anti-slip tape van 
SecuCare voor binnen en buiten. Gemakkelijk 
zelf op maat te maken en verkrijgbaar in 
4 verschillende kleuren (zwart, wit, grijs en 
transparant).

Blusdeken 120 x 180 cm
Blusdeken van glasvezel, dubbelzijdig gecoat verpakt  
in harde PVC box. Bestendig tot 550°C. Met Nederlands-
talig instructielabel. Voldoet aan EN 1869 standaard.

tiP
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Ivana + Zorg

IVANA Remote 2.0 Solar
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Raamspion
Spiegel ter bevestiging aan de buitenzijde 
van uw raamkozijn zodat u kunt 
zien wie er bij uw voordeur staat. 
Formaat 220 x 170 mm.

Ivana Remote 2.0
Afstandbediening voor het openen van moeilijk 
bereikbare ramen. Verkrijgbaar in 3 verschillende 
uitvoeringen, maar allemaal met dezelfde goede 
eigenschappen! 

Comfort
-  natuurlijke ventilatie voor een gezond 

binnenmilieu
-  één afstandbediening voor 

meerdere ramen
-  snelle, eenvoudige montage en 

uitstekende nastelbaarheid

hulpmiddelen bij

Ramen

altijd dichtbij!

IVANA Remote 2.0 

De 3 verschillende uitvoeringen van de 
Ivana Remote 2.0:
- opener voor klep- en uitzetramen
-  opener voor klep- en uitzetramen met

zonnecelvoeding zodat batterijen 
overbodig zijn

-  opener voor naar binnendraaiende 
valramen

Kwaliteit
-  uitstekend te combineren met

een hor of vitrage
- geen ontsierende bedrading
-  de trek-/sluitkracht is 400N, ruim voldoende om het

raam wind- en waterdicht in de tochtrubbers te trekken
- voorzien van Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG**

IVANA Remote 2.0 valraam opener
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• Almelo Ootmarsumsestraat 444 7603 AX
E: almelo@van-buuren.com
T: 0548 - 539450

• Apeldoorn Paramariboweg 94 7333 PB
E: apeldoorn@van-buuren.com
T: 0548 - 539470

• Doetinchem Doetinchemseweg 55a 7007 CB

• Hengelo 7556 BS

E: doetinchem@van-buuren.com 
T: 0548 - 631560

Höltersweg 9 
E: hengelo@van-buuren.com T: 
0548 - 538330

• Rijssen Nijverdalseweg 125 7461 AG
E: rijssen@van-buuren.com
T: 0548 - 535353

• Zwolle Lichterweg 29 8042 PW
E: zwolle@van-buuren.com
T: 0548 - 539460

• Wierden Dikkensweg 24A  7641 CC
E: wierden@van-buuren.com
T:  0548 - 631570

• Soesterberg Centurionbaan 30  3769 AV
E: soesterberg@van-buuren.com
T:  0548 - 631550

• Barneveld Bellstraat 4 3771 AH
E: barneveld@van-buuren.com
T: 0548 - 538340

van-buuren.com
0548 - 535353




