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INHOUD EDITO

Beste bouwprofessional, 

Eerst en vooral onze beste wensen voor een gezond 
en succesvol 2020!

Enerzijds was het een heel druk jaar, zoals voorspeld 
voor de hele sector.
Anderzijds is 2019 voor ons een beladen jaar 
geweest door het verlies van een aantal waardevolle  
medewerkers ten gevolge van pensionering, ziekte
en ongeval. Op persoonlijk en professioneel vlak 
waren dit harde noten om te kraken. 

Nog één jaar en dan moet iedere nieuwbouw-
woning in Vlaanderen bijna energieneutraal zijn. 
Een evolutie waar we stilaan aan gewend zijn; 
termen als E-peil, S-peil en EPB klinken voor zowel 
bouwers als verbouwers al bekend in de oren. 
Niettegenstaande zal zowel bij nieuwbouw als 
renovatie iedereen uit de bouwsector zijn klanten 
des te meer professioneel moeten begeleiden voor, 
tijdens en na het bouwproces. 

En dit is waar wij massaal gaan op inzetten:
bijstaan van onze klanten-verdelers en de eindklant. 
Zo hebben wij geïnvesteerd in een unieke belevings-
showroom, de Timmerman Space, op ons adres 
in Maldegem. De showroom is ondertussen al open 
en steeds, na afspraak, te bezoeken. 
De getoonde producten zijn allemaal realistisch 
ingebouwd en ‘de beleving’ staat centraal. 

Tijdens onze Innovation Days werden de aller- 
laatste trends binnen de ramensector voorgesteld. 
Maak kennis met de talloze nieuwigheden.

Dirk en Brecht Timmerman 
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“In 2020 gaan we ons 
massaal inzetten op  
het professioneel  
begeleiden voor, tijdens 
en na het bouwproces”

UPGRADE IN PRODUCTGAMMA’S
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Bij dit speciale coatingsprocédé worden 
de profielen eerst gelakt. Nadien worden ze 
in een transferfolie gewikkeld. Op deze folie 
zijn sublimatiekleuren* aangebracht.

Tijdens een vacuümprocedé en bij 
een temperatuur van 200°C wordt de kleur 
in de poedercoating gebrand. 
Na het lostrekken van de folie komt 
de oppervlakte-veredeling tevoorschijn.
Resultaat is een prachtige afwerking 
in beton-of oxidatielook. 

Deze coating is hoog corrosie- en 
uv-bestendig en door de bijkomende laklaag 
veel meer resistent.

 

*sublimatie wordt gebruikt om een print in te bakken 

in de oppervlakte. Hiervoor wordt hittebestendige inkt 

gebruikt die zich vermengt met de laklaag.
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Surface Design 
(SD) coating 

T I M M E R M A N

Heroal
Binnen het uitgebreide 
productgamma van onze 
aluminium profielleverancier 
HEROAL werden tal 
van nieuwe kleurafwerkingen 
voorgesteld :   

Perfect passend bij deze 
kleurafwerkingen is de nieuwe 
ingewerkte deurtrekker. 
Gelakt in dezelfde kleur 
als het voordeurpaneel 
of in een andere tint, 
de meest denkbare combinaties 
zijn mogelijk. 
Bij een deur met een motorisch 
slot kan de trekker tevens voorzien 
worden van een led-strip. 

Aluminium basis

heroal hwr-poedercoating

Aluminium basis

Sublimatie inkt
Ondersteuning voor inkt

heroal hwr-poedercoating

Gedrukte sublimatie inkt
Sublimatie inkt bovenlaag

Deur in betonlook

LES COULEURS® 
  
Op basis van een exclusief partnership met 
Les Couleurs® Le Corbusier biedt Heroal 
een uniek kleurenspectrum aan.

„Kleur is in de architectuur 
een net zo krachtig middel 
als de schets en de snit.“ 

Le Corbusier (1887-1965) geldt als één van 
de beroemdste architecten van de 20ste eeuw 
en beïnvloedt tot op heden nog de moderne 
architectuur. Kleuren werden door Le Corbusier 
gebruikt om bijzonder architecturale elementen 
te versterken of te verzwakken. 

Hiertoe heeft hij een kleurenpallet van 63 kleuren 
ontwikkeld, die onderling allemaal te combineren
zijn.De ultramatte afwerking zorgt voor 
een bijkomende esthetische eyecatcher. 

Het volledige gamma is bij ons verkrijgbaar. 

UPGRADE IN PRODUCTGAMMA’SUPGRADE IN PRODUCTGAMMA’S
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-14%
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De besprekingruimtes in de Timmerman Space, 
de nieuwe toonzaal, zijn uitgevoerd in IDA. 
Profielleverancier Aliplast springt hiermee 
in op de trend van minimalistische 
binnendeuren en wanden met de uitstraling
van staal ‘steellook’, maar dan in aluminium. 
Naast enkele, dubbele en pivotdeuren zijn ook
vaste wanden in hoek en met openingen 
leverbaar. De enkel gelaagde beglazing 
wordt verlijmd in T-profielen. 
Het gamma biedt bijzonder veel mogelijkheden
qua combinaties, trekkers en modellen. 

IDA 

INTERIOR 
DOORS 
ALUMINIUM  

Deze ultramatte, fluweelachtige afwerking 
bestond toen uit 4 kleuren maar nu werd 
de collectie uitgebreid met 5 nieuwe kleuren. 
Hiermee wordt esthetiek gecombineerd 
met uitmuntende, technische eigenschappen. 
Het oppervlak is namelijk met een hoog-
waardige lak veredeld waardoor de profielen
zeer kras-en slijtvast zijn en ook nog eens 
extreem UV-en weersbestendig. 
Spectral is verkrijgbaar voor zowel 
de buiten- als binnenkant van raam-, 
deur- en hefschuifraamprofielen. 

Spectral, 
een speciale 
oppervlaktebehandeling 
die zij in eigen beheer 
hebben ontwikkeld. 

VEKA SPECTRAL
2 jaar geleden lanceerde pvc 
profielleverancier Veka een 
nieuw gamma gelakte folies:    

UPGRADE IN PRODUCTGAMMA’SUPGRADE IN PRODUCTGAMMA’S

Van links naar rechts: 

antraciet, grafietzwart, 

umbra, monumentengroen, 

dennengroen, staalblauw, 

venstergrijs, crèmewit 

en wit – 

alles ultramat uitgevoerd. 
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Deze poorten kunnen met cassettes, verticale 
en horizontale aluminium profilering of hout 
belegd worden. 

Uniek is hierbij dat de poortpanelen uitgevoerd 
zijn in thermisch onderbroken profielen. 
Ze worden steeds op maat geproduceerd 
in het eigen atelier van Timmerman.

Technische fiche
Thermisch onderbroken poortpanelen 
Steeds electrisch uitgevoerd met een Hörmann Supramatic  
Verkrijgbaar met uitlopende bedieningsmogelijkheden van Hörmann 
Max. afmeting afhankelijk van het poortgewicht : max. 275 kg
Mogelijk beleg   alu cassettes - hout - alinel – mato 
Voorziene isolatie   50 mm PU
Vereiste slagen zijdelings 100 mm 
Vereiste slag boven  200 mm 
 

High end gamma 
sectionaalpoorten

Timmerman
Naast het uitgebreide gamma 
sectionaalpoorten van Hörmann 
brengt Timmerman aanvullend 
een eigen gamma 
belegde poorten op de markt.    

Hörmann sectionaalpoorten LPU-40 
in L-profilering kunnen voorzien worden 
van een uv-bestendige decorbedrukking 
op de grondlaag van de panelen. 

De krasvaste Duragrain-eindlaag 
beschermt de decoratieve buitenkant 
permanent tegen omgevingsinvloeden 
en is verkrijgbaar in 24 decors. 
Elk op zich detailgetrouw en natuurlijk. 

DURAGRAIN
Decoroppervlak  

Hörmann

led-verlichting 

aansluitingen gemakkelijk bereikbaar 

vernieuwde display

geïntegreerde 
bluetooth-ontvanger 
voor smartphone-bediening 
(in-en uit schakelbaar)

3e poortpositie ‘ventilatie-opening’

HOOGSTE KRASVASTHEID

High End poort met cassettemotief High End poort met verticale Alinel type A lamellen 

High End poort met verticaal houten beleg 

Nieuwe poortmotor 
SERIE 4 

UPGRADE IN PRODUCTGAMMA’SUPGRADE IN PRODUCTGAMMA’S

Wij schakelen binnenkort systematisch over 
naar de upgrade van de Supramatic motor. 
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CARPORTS

Timmerman levert 
en plaatst 
aluminium carports 
op maat.
Carports bieden bescherming tegen de zon, 
beschermen tegen vorst, regen en wind en creëren 
extra ruimte. 
De Timmerman carports kunnen bovendien 
voorzien worden van een extra bergruimte; 
afgewerkt met pvc planchetten in een 3-tal 
beschikbare houtimitaties. Ze hebben standaard 
een goot en geïntegreerd afwateringssysteem. 
Het dak kan voorzien worden van polycarbonaat 
platen in heldere of matte uitvoering.

Ik ben de nieuwe mascotte van 
de firma Timmerman en verpersoonlijk 
de technische vakkennis die 
in het bedrijf aanwezig is. 
Mij zal je zien als we bepaalde zaken 
wensen te verduidelijken over 
onze producten of toelichting willen 
geven bij technische aspecten 
van onze dienstverlening.

Ik ben niet groot, maar weet wel veel. 
Mijn humeur is opperbest en wat ik 
ontbreek aan gestalte maak ik goed 
met liefde voor het vak. 
Dus, heb je vragen of weet je 
geen raad, maak je geen zorgen 
want Tim staat paraat.
Tot binnenkort!

HALLO 
IK BEN 
TIM

DE TIM
TOUCH
OOK VOOR
CREATIEVE
PROJECTEN

DE TIM
TIP
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ONZE MASCOTTECARPORTS OP MAAT10
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High End sectionaalpoorten en gevelbekleding cassettes 
Timmerman, S77 duorail hefschuiframen 
en W72 aluminium reeks – alles in RAL9005S structuurlak

2 Particuliere woning 
met een opmerkelijke voorgevel 
en nog meer verrassende 
achtergevel   

REALISATIES

W72 aluminium reeks
C50 gordijngevelprofiel
alles in RAL9005S structuurlak

1 Nieuwe apotheek  
met appartementen: 
een unieke realisatie 
met veel licht  

Samen met 
onze klanten 
realiseerden 
wij een aantal 
prachtige 
referenties 

REALISATIES
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REALISATIES

High End sectionaalpoort en gevelbekleding Alinel, 
S-77SL monorail hefschuiframen 
en W72 aluminium reeks
alles in RAL7021S structuurlak 

4 Particuliere woning 
met een strak design 
en een uiterst open leefruimte   

REALISATIES

W72 aluminium reeks
alles in RAL7039S structuurlak

3 Uitbreiding kantoren met
een bijzonder lichteffect 
in de receptie
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Premies voor woongebouwen
Ook in 2020 kunnen bouwheren een premie voor 
hoogrendementsglas (Ug 1,0 W/m².K) verkrijgen 
via netbeheerder Fluvius. Enkel het bedrag werd 
aangepast van 10 naar 8 Euro/m². 
Voor wie minstens 3 investeringen uit een pakket van 7 
(dak-, muur-, vloerisolatie, hoogrendementsglas, 
warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem) 
uitvoert binnen een periode van 5 jaar, kan nog steeds 
genieten van een totaalrenovatiebonus die oploopt 
van 1250 tot 4750 euro in woningen (of de helft 
hiervan in appartementen).

E-peil per 01/01/20
Ook hier verstrengen de eisen : 
voor nieuwe woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 
2020 verstrengt de E-peileis naar E35
ingrijpende energetische renovaties moeten vanaf 2020 
voldoen aan E70 in plaats van E90

De vermindering van 
de onroerende voorheffing schuift 
mee op met de EPB-eisen
voor bouwaanvragen vanaf 2020 verdwijnt de korting 
op de onroerende voorheffing bij een ingrijpende 
energetische renovatie met een E-peil van E90 of beter.
De vermindering van de onroerende voorheffing 
voor een E-peil van E60 of beter, blijft.
De vermindering van de onroerende voorheffing 
voor nieuwbouw met een E-peil van maximaal E30 
en E20 blijft behouden.

Eisen schrijnwerk 
Deze blijven ongewijzigd. 
Ramen  max. Uw 1,5 W/m².K
Beglazing  max. Ug 1,1 W/m².K
Deuren en poorten max. 2,0 W/m².K

Let wel : wil u klant bijna energieneutraal (BEN) 
bouwen? Richt u dan op betere U-waarden 
dan wettelijk vereist, om E-peil E30 te kunnen behalen.

Bron : www.energiesparen.be

Energie-info 
en premies 
2020   

W72 aluminium reeks
poort LPU-40 L-profilering 
alles in RAL7021S structuurlak 

5 Particuliere woning 
met een optimale dosering 
van de lichtinval

·

·

·

·

·

·
·
·
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Rustieke stijl ALU Rustieke stijl PVC

Geschiedenis

Beslag & kleuren

Veranda’s

Profieldoorsnedes

Strakke stijl 
ALU & PVC

Deuren en 
Rolluiken

SchuiframenCarport & Speelhoek

Timmerman & Partners = Duurzaamheid

Besprekingsruimtes

Begin 2020 opende onze nieuwe 
showroom, de Timmerman Space 
(Special PVC & ALU Customer Experience) 

In de vernieuwde showroom komen 
alle productmogelijkheden aan bod 
en vertellen we meer over het verhaal 
achter het bedrijf.

Geïnteresseerde klanten zijn steeds welkom 
om de mogelijkheden van PVC en Alu te ontdekken, 
alsook tal van afwerkings mogelijkheden en 
productuitbreidingen te bekijken.

Met de Timmerman Space willen we 
de professionele vakman de mogelijkheden geven 
om zijn eindklant volledig te informeren, 
alsook de eindklant te overtuigen van 
de Timmerman-kwaliteit. 

Voor meer info over de Timmerman Space 
of voor het plannen van een bezoek 
kunt u terecht bij Timmerman op 050 71 26 81
of info@timmerman.be.

Timmerman Space

SHOWROOM

Noviroll-rolluiken 
& Onderhoud

Garagepoorten

Ingang
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Om de akoestische prestaties van buitenschrijnwerk 
te verbeteren, spelen de geluidwerende eigenschappen 
van de beglazing uiteraard een cruciale rol.

Akoestiek is een complex gegeven, niet alleen 
is de globale geluidsisolatie van belang, maar ook 
de frequenties van het geluid spelen mee 
in de keuze van de juiste beglazing.* 

Binnen het gamma van AGC bestaan 3 mogelijkheden
om de geluidisolatie te verbeteren:
Thermobel
beglazing bestaande uit 2 glasbladen 
van verschillende dikte (vb. 6/15/4)
Thermobel Stratobel
beglazing met 1 of 2 bladen 
gelaagd glas
Thermobel Stratophone
beglazing met 1 of 2 bladen 
veiligheidsglas met akoestische PVB 
van het type Stratophone** 

Stratophone
gelaagd, geluidsisolerend
veiligheidsglas  

AGC
Akoestiek wordt steeds belangrijker. 
Bouwgronden worden kleiner, 
mensen keren terug naar de stad, …  
Met andere woorden het belang van 
een geluiddichte woning neemt almaar toe.     

* De geluidsisolatie wordt weergegeven door Rw(C;Ctr) (dB)

 (hoe hoger de waarde, hoe beter) 

Rw (dB): is de globale geluidsisolatie bij een frequentie van 500 Hz. 

Rw+C (dB): is de geluidsisolatie voor geluidsbronnen met weinig lage 

frequenties, zoals snelweg- en treinverkeer, nabije vliegtuigen, 

leefactiviteiten, stemmen en spelende kinderen. 

Rw+Ctr (dB): is de geluidsisolatie voor geluidsbronnen met veel lage 

frequenties zoals stadsverkeer, discotheekmuziek, traag treinverkeer 

en vliegtuigen op grote afstand.

** Stratophone is samengesteld uit twee of meerdere bladen floatglas 

die gecombineerd zijn met tussenlagen in polyvinylbutiral (PVB) 

waarvan minstens één geluidswerende eigenschappen heeft. 

Deze beglazing biedt de beste akoestische prestaties van 

het assortiment van AGC. 

 

NIEUWE TREND

T I M M E R M A N
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Gezonde lucht? Stop met zoeken!
Hou je woning gezond met ventilatie en nightcooling

www.renson.eu

Timmerman_197x130_NL_1219.indd   1Timmerman_197x130_NL_1219.indd   1 10/12/19   13:3210/12/19   13:32

Het beste voor elke deur.
Multitronic 881
Ontwikkeld voor de meest hoogwaardige deuren waarbij er zeer veel functionaliteiten gevraagd wordt.

De hoogste veiligheid, betrouwbaarheid en levensduur met daarbij de eenvoudigste montage, is wat wij kunnen bieden met dit systeem.

Talrijke aansluitmogelijkheden en zeer grote flexibiliteit die alleen meer uitgebreid wordt met ons comfortabele SmartTouch of 

SmartConnect easy product. Dit alles biedt meer bedieningscomfort zodat wij met recht kunnen zeggen. Het beste voor elke deur.

WWW.FUHR.NL

Techniek die geschiedenis schrijft.

FUH4001 Adv Multitronic 881 197x130mm_v2.indd   1 08-05-14   16:59
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N I E U W S

Commeo, de nieuwe draadloze generatie 
van SELVE besturingen, combineert groot 
comfort en betere veiligheid met eenvou-
dige instellingen. 

Voordelen van commeo:
• Terugmelding van de ontvanger door 
 het uitlezen van het radio signaal
• Eenvoudige bediening door bi-directi-

onele communicatie tussen zender en 
ontvanger

• Compatibel met vroegere versies van 
motoren en ontvangers.

SELVE
rolluikmotoren

Commeo, 
draadloze 

radiotechniek

Simplicity 

is the keynote

of all true elegance.

Coco Chanel 

P U R E  &  M Y S T E R I O U S

2017TIM021_TIMINFO_05.indd   13 22/11/17   10:55

MACO-Veiligheidsbeslag
Het Multi-Matic DK-beslag is standaard uitgerust 
met de i.S.-nok. Deze intelligente veiligheidsnok
is zelfregelend in de hoogte en zorgt door 
zijn rollende functie voor een comfortabel sluiten. 

RC2-Systeemtesten
Samen sterk op gebied van RC2-ramen!
Timmerman is gecertificeerd licentiehouder 
van het MACO-RC2-systeemtestenplatform.

MACO

NIEUWSNIEUWS
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RAMEN 
EN DEUREN  
IN PVC

RAMEN 
EN DEUREN  
IN ALUMINIUM 

VERANDA’S

GARAGEPOORTEN
EN ROLHEKKENS

ROLLUIKEN 
EN LUIKEN

SCREENS EN 
VLIEGRAMEN


