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U wil de stap zetten naar nieuwe ramen of deuren maar 
u weet niet precies goed waar u begint. Timmerman 
helpt u graag! De keuze voor uw nieuwe ramen, uw 
deuren, uw rolluiken of uw poort is een belangrijke be
slissing. Ze vormen een cruciaal onderdeel en bepalen 
ook direct de stijl van uw woning. 

In deze folder wordt u geïnspireerd door de vele  
mogelijkheden bij ramen, deuren, poorten en rolluiken.  
Kiest u voor pvc of aluminium, inbouw of opbouw
rolluiken? In deze brochure vindt u alle antwoorden.  
Timmerman neemt u graag mee doorheen haar aanbod.  
Het A tot Z van Timmerman uitgelicht.

Het verhaal van Timmerman begint in 1947. Alfons en 
René, vader en zoon Timmerman, startten voor het eerst 
met een bedrijf waar initieel houten rolluiken werden ver-
kocht. Alfons was schrijnwerker van opleiding en had dus al 
wat kennis en expertise vergaard. Ze sloegen de handen in 
elkaar en begonnen samen de typische houten rolluiken te 
produceren. Het bedrijf Timmerman was geboren. 

Timmerman begon als toeleverancier van rolluiken aan de 
bouwsector, maar dat evolueerde al snel tot een uitbreiding 
van het assortiment. In 1965 was Timmerman een van de 
eerste bedrijven in België die startte met de verkoop van 
rolluiken in pvc. 

Wanneer de vraag naar rolluiken afnam bleef Timmerman 
innoveren en begonnen ze met de productie van pvc en 
aluminium buitenschrijnwerk. Hierin was Timmerman zeer 
succesvol en ze groeiden uit tot één van de grote spelers op 
de markt. 

Ondertussen heeft Timmerman al bijna 75 jaar vakkennis 
op de teller. Door al die jaren heen hebben professionalisme  
en consistentie steeds centraal gestaan. En dat is nog 
steeds een van hun grootste succesfactoren.

ALFONS
RENÉ
DIRK
BRECHT

1947-2020
Vakmanschap vanaf 
het prille begin

Onze troeven:

Made in Maldegem

Kwaliteit

Service na verkoop

Concurrentiële prijs

Totaalpakket
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Moderne uitstraling & kleurenopties

PVC-ramen hebben een heuse evolutie achter de rug. 
Tegenwoordig heeft u meerdere opties die uw woning de 
moderne of strakke uitstraling kunnen geven die u wenst.

De moderne productietechnieken bieden reeds heel 
wat mogelijkheden op vlak van kleuren en afwerking. 
Bepaal dus volledig zelf welk uitzicht uw pvc-ramen en 
deuren krijgen. Naast een gladde witte afwerking kan er 
ook gekozen worden voor een generfde, vlakke of gelakt 
matte uitvoering. 
Als nieuwigheid is het zelfs mogelijk om een zwarte, 
gekorrelde folie te laten aanbrengen op uw pvc-ramen. 
Deze nieuwe eigenschap past bij elke bouwstijl, van re-
tro tot strak.
Timmerman is uw PVC-ramen producent bij uitstek. 
Timmerman garandeert PVC-ramen -en deuren van 
hoogstaande kwaliteit en plaatsing. Dit wordt beaamd 
door het KIWA certificaat. KIWA gecertificeerd zijn 
staat voor topkwaliteit van Belgische bodem en het 
garandeert een correcte plaatsing van alle ramen en 
deuren. Timmerman zet steeds de puntjes op de i.

Veiligheid

Een eigen huis is leuk maar een veilig eigen huis is toch net ietsje leuker.

Dankzij de standaard inbraakwerende armatuur waarbij wordt uw woning al 
snel inbraakwerender. U kunt ook kiezen voor een raamklink met cilinder of 
opteren voor gelaagd veiligheidsglas.

Onderhoudsvriendelijkheid

PVC-ramen zijn zeer onderhoudsvriendelijk.

Ze zijn eenvoudig te reinigen en hebben een vuil -en stofwe-
rende werking. Verder is PVC een zeer sterk materiaal met 
een levensduur tot 50 jaar. Bovendien zijn PVC-ramen 100% 
recycleerbaar wat hen een zeer duurzaam materiaal maakt.

Thermische & akoestische isolatie 

Kiezen voor PVC-ramen is bewust kiezen voor ramen met een 
hoge isolatiewaarde. Deze ramen zorgen ervoor dat de buiten- 
temperatuur geen invloed heeft op de binnentemperatuur, 
ongeacht welk seizoen het is. Ook kan er hierdoor be-
spaard worden op de energiefactuur.

Timmerman werkt standaard met een 7-kamerprofiel 
(Softline 82) met een Uf-waarde (isolatiewaarde van 
het profiel zonder glas) van 1,0 W/m².K. 
Een aangename temperatuur in huis en die nog eens 
te allen tijde kunnen behouden is al een deugd op zich 
maar naast de thermische isolatie is er ook sprake van 
een hoge akoestische isolatie. Woont u dichtbij een 
druk verkeersknooppunt of misschien zijn er werken in 
uw straat, met PVC-ramen houdt u het lawaai buiten. 

PVC RAMEN
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Timmerman helpt u graag een handje  
bij uw keuze voor PVC-ramen, en zet 
graag nog eens de voordelen van PVC  
voor u op een rijtje:

HET
IDEE
ACHTER
PVC

1



Glas voor 
uw comfort 
en veiligheid
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Bij nieuwbouwwoningen worden er 
tegenwoordig heel wat eisen opgelegd. 
Dit vooral met betrekking 
tot energieverbruik. 
De overheid stuurt erop aan 
dat nieuwe woningen zo energiezuinig 
mogelijk gemaakt worden. 
Glas is hierbij een bepalende factor. 
Ook bij renovatie haalt u voordeel 
uit hoogrendementsglas. 
U wenst uw woning te isoleren 
maar u weet niet welke opties 
voor u van toepassing zijn. 

Timmerman legt het graag even uit 
voor u.

Warmte-isolerende beglazingen 

Een warmte-isolerende beglazing is gemaakt om het warmte- 
verlies naar buiten zo veel mogelijk te beperken. Ideaal voor 
in de winter dus. Het systeem werkt zo dat er een onzicht-
bare metaaloxidelaag op het glas wordt aangebracht waar-
door het glas sterk isoleert.
De isolatiewaarde van glas wordt uitgedrukt in Ug-waarde  
(W/m2.K). Hoe lager deze waarde is, hoe beter uw glas isoleert.  
Het meest courante glas heeft een Ug-waarde van 1,0 Wm2.K.

Zonwerende beglazingen

Bij een zonwerende beglazing wordt er een transparante  
coating op het glas aangebracht. Deze coating houdt de zon-
nestralen tegen maar laat wel al het licht door. Het doel 
van dit glastype is om de warmte van de zon tegen te hou-
den, dit heet de zontoetredingsfactor (ZTA). De ZTA drukt  
uit hoeveel procent van de zonnewarmte wordt doorgelaten 
via de beglazing.
Ook is elke zonwerende beglazing, warmte-isolerend.

Veiligheidsbeglazing

Veiligheidsbeglazing heeft als doel een hogere veiligheid  te 
garanderen. Het glas is zo opgebouwd dat er een speciale 
folie tussen de twee glasbladen zit. Breekt het glas, dan 
blijven de glasscherven aan de folie plakken. Ook is de folie 
die hier gebruikt wordt uv-bestendig, dus zullen uw meu-
bels voor uw raam minder snel verkleuren.

Geluidswerende beglazing

Een geluidswerende beglazing is zo gemaakt dat het een ge-
luidswerende functie krijgt. Hier zijn verschillende opties 
mogelijk. Het is de bedoeling om uw woning zo goed moge-
lijk tegen lawaai te isoleren. U kiest zelf tot op welk niveau 
de geluidswerendheid gaat. Vraag hiervoor zeker raad bij 
Timmerman.

Bij de glaskeuze van uw ramen houdt u best rekening met 
bovenstaande keuzemogelijkheden. Timmerman staat u 
graag bij in de beslissing naar uw perfecte beglazing.
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Groots naar 
buiten kijken

Uw tuin is ongetwijfeld het pronkstuk van uw woning. We leven meer en meer buiten 
in de zomer en genieten elk seizoen van het moois die de seizoenen ons te bieden 
hebben. Uw blik naar buiten wordt er eentje om nooit meer te vergeten. Met een 
mooi raam naar uw tuin heeft u geen schilderij aan uw muur nodig. U heeft een 
levensecht schilderij dat elke dag verandert. 

Met een ruime blik naar buiten is er direct contact met uw tuin. U brengt de bloemen 
en het groen van buiten naar binnen. Zo creëert u het gevoel dat u altijd buiten kan 
leven. Door uw tuin te projecteren binnen in uw woning is er direct voeling met de 
tuin terwijl u toch optimaal geniet van het isolerend comfort dat uw ramen u biedt.

Grote ramen in diverse stijlen en ramen voor bijgebouwen; allemaal vindt u ze 
bij Timmerman.

Geef aan uw woning een extra dimensie en 
maak van uw tuin het verlengde van uw huis.
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Een veilig huis, het is belangrijker dan we denken. 
Volgens de statistieken van de Federale Politie zijn er 
gemiddeld 72.152 woninginbraken per jaar geteld in 
de laatste 5 jaar. Het is dus hoogdringend om uw huis 
extra te beveiligen tegen ongewenste bezoekers. Ook 
privacy is in deze moderne tijd een schaars gegeven 
geworden. We willen allemaal dat beetje privacy die we 
nog hebben krampachtig beschermen. 

Een betrouwbare oplossing voor deze problemen is de 
plaatsing van rolluiken. Rolluiken hebben een inbraak-
werende werking, en het geeft u een veilig gevoel te 
weten dat uw huis volledig inbraakvrij is. Ook geeft u 
pottenkijkers geen kans meer en is uw huis op en top 
veilig. Dus om uw huis extra te beveiligen tegen on-
gewenste gasten en het dat tikkeltje aangenamer te 
maken in huis zijn rolluiken zeker de te overwegen optie.

Én nog praktisch ook
Naast beveiliging hebben rolluiken op zich veel functionali-
teiten die uw woning aangenaam maken. Rolluiken hebben 
een isolerende werking. ’s Zomers houden ze de hitte mooi 
buiten zodat u binnen steeds de koele aangename tempe-
ratuur bewaart. De voorwaarde hiervoor is uiteraard dat de 
rolluiken op een degelijke manier geplaatst worden. 

Om die reden introduceert Timmerman de NoviRoll®, een 
systeem dat perfect geïsoleerd en winddicht is.
Dat geldt trouwens ook voor het licht. Door het gebruik van 
rolluiken heeft u de volledige controle over de natuurlijke 
lichtinval, u controleert zelf hoeveel licht u doorlaat in uw 
woning. Rolluiken zijn ook steeds gebruiksvriendelijker.  
U kiest zelf of u uw rolluiken manueel of elektrisch wil  
bedienen. 
De hoge isolatiewaarde van rolluiken heeft niet alleen in-
vloed op de temperatuur en de natuurlijke lichtinval maar 
ook op het lawaai van buitenaf. We kunnen zelfs stellen dat 
rolluiken als geluidswering kunnen optreden door de aan-
vullende geluidsdichte functie.

Een veilig gevoel in uw huis is de eerste stap naar een echte 
thuis. Laat het licht buiten voor wat het is en creëer een 
knusse woonruimte waar kaarsjes de sfeer zetten. Die com-
plete duisternis heeft best veel voordelen. Ook de nachtrust 
komt erdoor ten goede, dankzij de constante donkerheid 
kunnen wij ongestoord genieten van onze slaap.

Rolluiken als sfeermaker

Zonder zorgen
thuiskomen

Een rolluik is tegenwoordig niet zomaar een rolluik. Er zijn reeds enkele 
types van rolluiken op de markt en er is voor elke vorm van bouwen en 
verbouwen een ideale soort rolluik die voor uw woning van toepassing is. 
Maar wanneer kiest u welke rolluiken?

Nieuwbouw woning Grote renovatie Kleine renovatie

Inbouwrolluiken Opbouwrolluiken Voorzetrolluiken

Volledig ingebouwd Geen voorgaande  
voorziening rolluiken

Geen vervanging  
van ramen nodig

Start bij planopmaak  
van uw huis Bij vervanging ramen Monteren zonder  

enige aanpassing

Rolluikkast aan  
de binnenkant  
van uw venster

Raam en opbouwrolluik 
kunnen als één geheel 

geplaatst worden

Eenvoudige  
montage

 Alle voordelen van 
 rolluiken samengevat

• Inbraakvertragend

• Geluidswerend

• Hoge isolatiewaarde

 = laag Epeil gehalte

• Gecontroleerde lichtinval

• Geregelde temperatuur in huis

11

Beveilig uw thuis 
met inbraakwerende  
rolluiken
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MEER INFO WWW.VLAANDEREN.BE

Vlaamse Renovatiepremie

Voor wie
De eigenaar van een woning ouder dan 30 jaar.

Premie voor buitenschrijnwerk
• Vervanging van ramen en buitendeuren door isolerende,  

hoogrendementsbeglazing ofwel HR-beglazing 1.0.
• Alle schrijnwerk geplaatst vanaf 1/07/2016 moet 

voldoen aan een specifieke ventilatievoorwaarde
• De toevoer van verse lucht in droge lokalen moet door 

ventilatieroosters of een ventilatiesysteem in  
de woning komen

De renovatiepremie bedraagt 20 à 30% van alle goed-
gekeurde facturen. Facturen voor de aanvraag mogen 
maximaal 2 jaar oud zijn en moeten samen minimum 
€ 2.500 bedragen.
Aan deze premie zijn inkomensbeperkingen verbonden. 

Uw financieel voordeel
De bonussen kunnen oplopen 
van € 1.250 tot € 4.750 voor woningen 
en van € 625 tot € 2.375 voor appartementen.

U kiest ervoor uw woning te renoveren. Dan heeft u wellicht meer  
voordelen dan u zelf denkt. Voor verschillende renovaties, klein of groot  
komt u in aanmerking voor premies van de Vlaamse overheid. REGELGEVING & PREMIES

Netbeheerder - Totaalrenovatiebonus

Voowaarden
• Aangesloten op electriciteitsnet voor 01/01/2006
• Indien minstens drie energiebesparende ingrepen 

worden uitgevoerd
• Investeringen dienen uitgevoerd te zijn binnen een 

periode van 5 jaar.

Ingrijpende Energetische Renovatie (IER)

Voor wie
U kiest voor een renovatie waarbij u het binnenklimaat 
van uw woning wenst aan te passen door uw technische 
installaties volledig te vervangen zodat uw woning voor 
minstens 75% geïsoleerd wordt.

Financieel voordeel
• De woning is na de renovatie energiezuiniger.

Bij een “IER” ontvangt u een vermindering op de  
onroerende voorheffing. Dit voordeel geldt voor 5 jaar.
• 50% vermindering wanneer er na de renovatie  

een energiepeil behaald wordt van maximum E90,
• 100% vermindering gedurende 5 jaar wanneer er na 
 de renovatie een energiepeil behaald word van 
 maximum E60.

BTW-voordeel

Voor wie
U wenst te renoveren en uw woning is ouder dan 10 jaar.

Financieel voordeel
• De gerenoveerde woning wordt uitsluitend  

als privé-woning gebruikt,
• De facturatie van alle werken gebeurt rechtstreeks  

aan de eindgebruiker.

Het voordeel bij deze renovaties is een verlaagd  
BTW-tarief van 6%.

Extra premie voor beglazing

Premie voor HR-beglazing: U komt in aanmerking voor  
deze premie wanneer u bestaande beglazing vervangt door 
hoogrendementsglas met een max. isolatie waarde van  
Ug 1,0 W/m².K., en dat door een aannemer laat uitvoeren.
• Voordeel € 8/m2

13
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Het eerste dat we ons afvragen is waar het vuil vandaan komt. 
Vuil kan stof, zand, pollen, … zijn, maar ook roetdeeltjes, 
fijn stof en eventueel zelfs bouwmaterialen zoals cement 
of slijpstof. De weersomstandigheden zorgen ervoor dat 
vuil meer kans krijgt om in uw raamprofielen in te werken.  
Een periodiek onderhoud geeft dat vuil alvast geen kans.

Het is aan te raden om elke zes weken met koud water uw 
ramen én uw raamprofielen goed te reinigen. Als u een rei-
nigingsmiddel gebruikt, gebruik dan een neutraal product 
zoals bijvoorbeeld een neutraal afwasmiddel. Vergeet niet 
om als laatste stap van uw reinigingsbeurt alles goed te 
spoelen met zuiver water.

Ook de weersomstandigheden hebben een invloed op wan-
neer u het best uw ramen reinigt. Maak uw ramen nooit 
schoon in volle zon! De zon zorgt ervoor dat het water te  
 

Kiezen voor pvc of aluminiumramen 
of -deuren is kiezen voor een 
onderhoudsvriendelijk product.  
We geven u even mee hoe u uw 
ramen optimaal onderhoudt om zo 
de levensduur ervan te verlengen.

Een leven lang
plezier met deze
onderhoudstips

 Ons advies

• Gebruik de specifiek vermelde producten die bij de 
vakhandel te verkrijgen zijn voor het jaarlijks onder
houd van uw pvc en aluminium ramen.

• Als u een ander specifiek product gebruikt, test het 
dan eerst op een klein stukje raam.

• Vraag uw gratis onderhoudsboekje aan op: 
 info@timmerman.be

Aluslide
aluminium hefschuifraam

Aluline 
aluminium raam

Uf-waarde 
1,4 W/m².K 

Uw-waarde* 
1,2 W/m².K 

Uf-waarde 
2,2 W/m².K

Uw-waarde* 
1,4 W/m².K

Softline 82
hoog isolerend pvc raam

Vekaslide 82 
pvc hefschuifraam met aluminium 
onderregel

Uf-waarde 
1,0 W/m².K

Uw-waarde* 
0,86 W/m².K 

Uf-waarde 
1,4 W/m².K

Uw-waarde* 
0,97 W/m².K 

*met glas Ug 1,0 en warm edge afstandshouder

In het EPB/EPC-verslag worden drie 
verschillende waardes met betrekking  
tot het buitenschrijnwerk vermeld.  
Maar wat betekenen die nu eigenlijk?

Een greep uit het Timmerman gamma:

Uf-waarde
Dit is de isolatiewaarde van het profiel alleen (zonder glas  
of panelen). De ‘f’ staat voor frame en duidt op de hoeveelheid  
warmte die verloren gaat via het raamprofiel.

Ug-waarde
Dit is de isolatiewaarde van het glas alleen; dus niet in  
een raam -of deurkader geplaatst.

Uw-waarde
Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er verloren gaat  
via het complete raam; deze waarde mag momenteel  
max. 1,5 W/m².K bedragen (voor nieuwbouw).

snel opdroogt waardoor er strepen tot stand kunnen komen 
en het resultaat te wensen overlaat. Timmerman raadt ver-
der ook af om schuurmiddelen of -sponsen te gebruiken, 
geen allesreiniger en zeker geen bijtende producten zoals 
bijvoorbeeld aceton en azijn.

Een regelmatig onderhoud met overvloedig koud water en 
een beetje afwasmiddel is meer dan voldoende om al het 
vuil weg te krijgen.
Voor een jaarlijks onderhoud van uw pvc- en aluminium-
ramen zijn er specifieke producten op de markt.

Om uw pvc-ramen vuilafstotend te houden kunt u volgen-
de producten gebruiken om uw ramen met zachtheid te 
verzorgen. Indien uw ramen een effen pvc zijn dan kunt 
u met het product Schüring wit al uw witte pvc-ramen  
onderhouden. Met het product Schüring colour onderhoudt 
u al uw gekleurde pvc-ramen.

Voor aluminium ramen gebruikt u het best een gloss & pro
tector. Dit conserveringsmiddel zorgt ervoor dat het vuil zich 
niet makkelijk nestelt in de poriën van het aluminium en 
maakt dit het aluminium krasbestendiger. 

KIES HET JUISTE RAAM VOOR UW WONING

Behandel uw ramen zoals  
u dat met uw wagen zou doen.  

Met een zachte hand.



Kleitkalseide 40, B-9990 Maldegem
Tel. 050 71 26 81 - info@timmerman.be

www.timmerman.be

Vormen we straks samen een team?
We zoeken collega’s:

www.timmerman.be/jobs

ONZE PARTNERS

PVC Alu Glas


