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Karakteristieke, natuurlijke uitstraling
Onderhoudsarm en duurzaam

Hecht u belang aan duurzaamheid en zorgeloos comfort? Met het torroTIMBER®-terrassysteem wordt uw droomterras werkelijkheid. Hout-
polymeermaterialen (WPC) van de beste kwaliteit maken uw terras nagenoeg onverwoestbaar en zorgen ervoor dat het altijd mooi blijft. Het
materiaal ziet eruit als hout, voelt aan als hout, wordt bewerkt zoals hout, maar is in het dagelijkse gebruik eenvoudiger en duurzamer dan
massief hout. Geniet van de voordelen:

• onderhoudsarm, duurzaam oppervlak
• kleurvast – geen vergrijzing door uv-straling
• doorgekleurd – geen afschilferende verf
• geen vorming van scheurtjes en splinters – aangenaam voor

blote voeten

• slipvast – geruwd oppervlak
• ongevoelig voor krassen en drukpunten
• weersbestendig
• zeer bestand tegen schimmels en insecten

U zult onder de indruk zijn!
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torroTIMBER®-terrasplanken worden met de modernste productie-installaties vervaardigd uit 75% natuurlijke houtvezels, die uit duurzaam
beheerde, binnenlandse houtbestanden afkomstig zijn. De houtvezels worden met milieuvriendelijke bindmiddelen en additieven opgewaar-
deerd en uitsluitend met behulp van warmte en druk in een speciaal productieproces samengevoegd tot dit buitengewoon duurzame en 
extreem robuuste hout-polymeermateriaal (WPC). 

75% hernieuwbare grondstoffen

25% hightechpolymeren

Milieuvriendelijk en duurzaam

• Voldoet aan de hoge eisen van het Duitse kwaliteitslabel 
‘Kwaliteits- en keuringsbepalingen voor hout-polymeer-
materialen’

• Duurzaam en bestand tegen negatieve milieu-invloeden

• Hout voor 100% afkomstig uit duurzame, binnenlandse, 
PEFC-gecertificeerde bosbouw

• Pvc-vrij
• 100% recyclebaar

In harmonie met de natuur.
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U wilt graag een mediterrane sfeer? Of misschien houdt u meer van klassiek of modern? Met torroTIMBER®-hollekamerplanken kunt u uw
terras geheel volgens uw persoonlijke behoeften vormgeven en op uw omgeving afstemmen. Met torroTIMBER®-terrasplanken kiest u voor
een karakteristiek aangename sfeer. 

Individuele droomterrassen
Uniek en stijlvol

• Totaalsysteem in drie kleuren, twee oppervlakken 
(combinatieprofiel) en twee plankbreedtes

• Eenvoudige en blinde montage met speciaal kliksysteem
• Trendy kleuren natuurbruin, notelaar en basaltgrijs
• Afsluitlijsten, afdekkappen, groeflijsten, hoogteverstelbare 

terrasvoeten en onderconstructiebalken maken het systeem
compleet

• Kan aan weerszijden worden gelegd: fijn geribbeld of grof gegroefd
• Voor bijzondere eisen en grote oppervlakken ook als brede plank

verkrijgbaar

Maak uw terrasdroom waar.

Kleuren en oppervlakken

Natuurbruin
21 x 145 mm

Notelaar
21 x 145 mm

Basaltgrijs
21 x 145 mm
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Flexibel en indrukwekkend

Voor de speciale eisen die grote oppervlakken met zich meebrengen, is de torroTIMBER®-plank met zijn aantrekkelijke breedte van 193 mm 
en dezelfde positieve producteigenschappen ideaal. Uiteraard is ook deze brede plank in onze drie actuele kleuren en twee oppervlakken 
verkrijgbaar. De ideale aanvulling op onze torroTIMBER®-terrasplanken is de speciale rubberen groeflijst. Behalve open terrassen met klassieke
uitzetvoegen kunt u met deze speciale profiellijst ook gesloten terrassen leggen.

• Past perfect in de voegen tussen de terrasplanken
• Eventueel op het terras inwerkende krachten worden flexibel

opgevangen

• Groeflijst, rvs-klem en torroTIMBER®-terrasplank vormen een
perfect harmonische combinatie

• Hoog comfort: alles blijft op het terras, niets verdwijnt eronder

Maak indruk.

Plankformaat

Standaard 
21 x 145 mm

Brede plank  
21 x 193 mm



noch leer
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Bijzonder hoogwaardige prestaties
Hoekig – rond – speciaal

Voor bijzonder hoge eisen en niet-alledaagse wensen werd de massieve torroTIMBER®-plank ontwikkeld. Deze is nog duurzamer en robuus-
ter. Het tot nu toe ondenkbare kan nu werkelijkheid worden! Laat uw ideeën de vrije loop!

Kleur- en structuurvarianten

• Speciale rondingen, hellingen en treden worden kinderspel
• Montage met geringe hellingshoek is mogelijk 
• Bijna alle terrasontwerpen zijn uitvoerbaar

• Vervormingen en krassen maken nauwelijks een kans 
• Verkrijgbaar in onze actuele kleuren notelaar en basaltgrijs

Dubbelzijdig bruikbaar: fijn geribbeld of grof gegroefd

Helemaal uw stijl.

Notelaar
21 x 145 mm

Basaltgrijs
21 x 145mm

Natuurbruin
21 x 145 mm
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Onze noviteit: onze hoogwaardige en beproefde massieve torroTIMBER®-plank in brede versie. Speciaal voor plaatsen waar een 
hoogwaardige sfeer een absolute vereiste is en bovendien een grote degelijkheid noodzakelijk is.

Kleur- en structuurvarianten

• Optimaal geschikt voor zwaar belaste oppervlakken met veel
verkeer, zoals aanlegsteigers, badeilanden, zwembadranden.
Hier overtuigt de plank o.a. door zijn unieke materiaalcombi-
natie en geborstelde oppervlak met zeer goede antislipeigen-
schappen.

Met deze plank zien grotere oppervlakken er extra 
indrukwekkend uit – altijd een blikvanger.
Verkrijgbaar in de actuele kleuren en bekende 
oppervlakken.
Montage als open en gesloten systeem mogelijk.

Helemaal uw stijl.

Verheven – groot formaat 

Natuurbruin
21 x 193 mm

Notelaar
21 x 193 mm

Basaltgrijs
21 x 193 mm
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Bouwhandleiding
Belangrijke instructies en planningsprincipes

- De opbouw kan als gelijkliggend of verhoogd terras gebeuren.
- Zorg voor een vaste, belastbare en vorstvrije ondergrond.
- Voorkom in elk geval opgestuwd water.
- Het is belangrijk dat alle gaten worden voorgeboord.
- Neem bij het leggen de minimumafstand van 2 cm tot vaste 

bouwonderdelen in acht, zowel bij de constructiebalken als bij 
de terrasplanken.

- In de productie zijn bepaalde maattoleranties in lengte, breedte en
dikte niet uit te sluiten; houd hier bij de montage rekening mee.

- Vermijd contact tussen de torroTIMBER®-constructie-elementen en
de aarde.

- Neem de afstand tussen de constructiebalken in acht.

- Holle ruimten tussen de onderconstructie (onderleggers en 
constructiebalken) mogen niet worden opgevuld – ventilatie
onder de planken is absoluut noodzakelijk om opgestuwd water 
te voorkomen.

- De planken mogen maximaal 5 cm over de laatste ondercon-
structiebalk  uitsteken.

- Meng de planken vóór de montage – lichte kleurverschillen 
benadrukken het natuurlijke karakter van het product.

- Neem de legrichting in acht – opgedrukte pijl op het 
verpakkingsetiket en in de plankgroef.

Algemene instructies

Montage onderconstructie

Montage terras

X
X

X

- Hollekamerprofielen dienen altijd in de lengterichting van de 
planken te worden gelegd met ten minste 2% hellingshoek per
meter, om blijvende beschadigingen van de holle kamers door 
binnendringend water te voorkomen.

- Neem de minimumafstanden van de dilatatievoegen in acht, opdat
de constructie indien nodig ongehinderd zou kunnen uitzetten.

- Hollekamerplanken mogen niet in een hoek groter dan 45° worden
gezaagd.

- Alle snijkanten van de splintervrije planken moeten worden 
afgekant (ca. 2 x 2 mm).

- Voor speciale toepassingen (treden, rondingen, uitsparingen voor
valpijpen of kolommen) en voor constructies waarbij de 
hellingshoek niet kan worden uitgevoerd, dienen altijd de 
massieve torroTIMBER®-terrasplanken te worden gebruikt.
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Montage − open terras

Hellingshoek in acht nemen!

Min. 2% (2 cm per meter)

Lengterichting

Belastbaar, verdicht ballast- 
of grindbed (geen zandbed)
Constructiebalken op betonplaten met
bevestigingsblokken voor afsluitlijst
torroTIMBER®-terrasplanken
Gladde randplank als omlopende terrasafsluiting
Kiezelrand omlopend
Omlopende randstenen op zand of mager beton
Tuinaarde
Gazon
Drainage

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Montage − open terras
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Montageschema voor onderconstructie

Ondergrond en fundering

Grondslag met 4% hellingshoek
voor drainage (d > 10 cm)

Belastbaar, vorstvrij grindbed met
2% hellingshoek voor drainage

Betonplaten 100 x 25 x 5 cm 

Afstand tot vaste bouwonderdelen min. 2 cm

Afstand max. 40 cm (afstand aan kopzijde zo kiezen,
dat onderconstructiebalk min. 10 cm op plaat ligt) 

1

2

Aan begin en einde telkens 2 constructiebalken 
leggen en in de betonplaat vastschroeven. Dubbelle 
onderligger alleen als u ze niet vast kunt boren.

Hartafstand max. 40 cm

Afstand aan kopzijde min. 1 cm

Afstand tot vaste bouwonderdelen min. 2 cm

Indien nodig rubberen pad gebruiken

Minimumafstand van de onderconstructiebalk
tot de rand van de steenplaat 10 cm

Bevestigingsblok 4 x 4 cm met schroeven 4 x 60 V2A
ter plekke op maat zagen en in de
aanpalende constructiebalk vastschroeven

1

2

3

4

6

7

5

Lengterichting

10



Montage − open terras
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Kliksysteem

Randklem

Bevestigingsklem

Voor de compensatie van hoogteverschillen
dienen rubberen pads te worden gebruikt.

Alle gaten voorboren. Aanhaalmoment in acht nemen.
Schroeven 4 x 40 zwart.

Legrichting van de planken loodrecht op het gebouw. 

1

2

3

4

5

Constructiebalk 
verticaal leggen!

Juist gelegd

Constructiebalk niet 
horizontaal leggen!

Verkeerd gelegd



Montage − open terras

Gladde randplank

Afstand tot gladde randplank 1 cm door afstandhouder.

Afstandhouder met schroeven 4 x 40 V2A in tussenstuk bevestigen.

Bevestigingsblok 4 x 4 cm met schroeven 4 x 60 V2A
ter plekke op maat zagen en in aanpalende constructiebalk vastschroeven.

Afsluitkap 17 x 60 mm

1

2

3

4

12

Wildverband

Afstand aan kopzijde min. 0,7 cm1

1

2

Rijverband

Afstand aan 
kopzijde min. 0,7 cm

In het rijverband dubbel gelegde
constructiebalken dienen in de betonplaat
te worden vastgeschroefd



Speciale varianten

Sanering dakterras Sanering oud stenen terras

1

2

3

4

Dakbaan

Rubberen mat

Betonplaat 100 x 25 x 5 cm 

Rubberen pad

2% hellingshoek aanhouden, opstuwing van water voorkomen, dakafwate-
ring garanderen, aard van de opbouw met een vakman overleggen

1 Constructiebalken met rubberen pad monteren
en niet direct op het oude oppervlak leggen.

2% hellingshoek in acht nemen.

13
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Bouwhandleiding
Montage − gesloten terras

1
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Hellingshoek in acht nemen!

Min. 2% (2 cm per meter)

Lengterichting

5

Drainage
Belastbaar, verdicht ballast- of grindbed (geen zandbed)
Constructiebalken (9 x 9 cm) op betonplaten (100 x 25 x 5 cm)
Bevestigingsblok (constructiebalk 4 x 4 cm) voor afsluitlijst
Rvs-klemmen
Groeflijst
torroTIMBER®-terrasplanken
Gladde randplank als omlopende terrasafsluiting
Kiezelrand omlopend
Omlopende randstenen op zand of mager beton
Tuinaarde
Gazon

Alleen voor verhoogde en
geventileerde constructies

14

12

6

6
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Ondergrond en fundering

Montageschema voor onderconstructie

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7
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Grondslag met 4% hellingshoek
voor drainage (d > 10 cm)

Belastbaar, vorstvrij grindbed met
2% hellingshoek voor drainage

Betonplaten 100 x 25 x 5 cm 

Afstand tot vaste bouwonderdelen min. 2 cm

Afstand max. 40 cm (afstand aan kopzijde zo kiezen,
dat onderconstructiebalk min. 10 cm op plaat ligt) 

Lengterichting

Aan begin en einde telkens 2 constructiebalken 
leggen en in de betonplaat vastschroeven. Dubbelle 
onderligger alleen als u ze niet vast kunt boren.

Hartafstand max. 60 cm

Afstand aan kopzijde min. 1 cm 

Afstand tot vaste bouwonderdelen min. 2 cm 

Indien nodig rubberen pad gebruiken 

Minimumafstand van de onderconstructiebalk
tot de rand van de betonplaat 10 cm 

Bevestigingsblok 4 x 4 cm met schroeven 4 x 60 V2A
ter plekke op maat zagen en in de aanpalende
constructiebalk vastschroeven

1

2

3

4

5

6

7

Montage − gesloten terras

15

1

4%

2%



Kliksysteem Gladde randplank

1

23

4

3

4

2

1

Afstand tot gladde randplank 1 cm door afstandhouder.

Afstandhouder met schroeven 4 x 40 V2A in tussenstuk bevestigen.

Bevestigingsblok 4 x 4 cm met schroeven 4 x 60 V2A ter plekke op maat
zagen en in de aanpalende constructiebalk vastschroeven.

Afsluitkap 17 x 60 mm

1

2

3

4

Randklem

Rvs-klem

Alle gaten voorboren. Aanhaalmoment in acht nemen.
Schroeven 4 x 40 zwart.

Legrichting van de planken loodrecht op het gebouw. 

Groeflijst 21 mm

5

5

Montage − gesloten terras

1

2

3

4
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Terrasvoet Smallfoot Ø 150 mm, hoogte 25 -65 mm Terrasvoet Bigfoot Ø 210 mm, hoogte 70 -125 mm

1

2

3

Terrasvoet Smallfoot Ø 150mm, hoogteverstelbaar 25 - 65 mm; 
comfortabele uitlijning bij oneffenheden, hellingen enz.

Constructiebalk 40 x 40 mm

Terrasvoet op vaste ondergrond plaatsen en hierin vastschroeven 
(schroeven 6 x 80)

1

2

3

Terrasvoet Bigfoot Ø 210 mm, hoogteverstelbaar 70 - 125 mm;
comfortabele uitlijning bij oneffenheden, hellingen enz.

Constructiebalk 90 x 90 mm

Terrasvoet op vaste ondergrond plaatsen en hierin vastschroeven
(schroeven 6 x 80)

1
1 2

3

2

Variabele terrasvoet
Hoogteverschillen en oneffenheden traploos compenseren

17

3
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Algemene reinigings- en onderhoudsinstructies

Bij gedeeltelijk overdekte terrassen kunnen
zich aan de overgang tussen het overdekte
en open gedeelte watervlekken vormen.
Deze kunnen doorgaans met helder water
en gewone reinigingsapparaten worden 
verwijderd. De vorming van watervlekken
neemt in de loop van de tijd af, maar kan
niet helemaal worden vermeden.

Watervlekken

Kleurafwijkingen en nuances zijn gewenst
en benadrukken het natuurlijke karakter
van hout. Eventuele kleurafwijkingen 
vormen dan ook geen reden tot reclamatie.
Onder invloed van het zonlicht krijgt de
plank na meerdere maanden zijn definitieve
natuurlijke kleur (zie bovenstaande 
afbeeldingen)

Kleur

torroclean is een zeer doeltreffend, biolo-
gisch afbreekbaar concentraat met emulsie-
werking. Het wateroplosbare, ontvettende
product met enorm snelle dieptewerking
verwijdert vet, olie, inkt, kool, kerosine, roet
en andere hardnekkige verontreinigingen.
torroclean mag alleen bij een temperatuur
boven de 15 °C worden gebruikt.
Vlekken van fijn stof, zoals roet en metaalstof,
maar ook verf- en lakvlekken dienen in elk
geval te worden vermeden.

Reinigingsemulsie 

Na plaatsing 1 - 2
maanden

3 - 4
maanden

Een voordeel van torroTimber®-oppervlakken is dat ze onderhoudsarm en gemakkelijk te reinigen zijn. Ze hoeven slechts af en toe met een
droge bezem licht te worden schoongeveegd. Hardnekkige verontreinigingen, zoals etensresten, kunnen met helder water (tuinslang en een
borstel, eventueel draadborstel) worden verwijderd. Gebruik geen traditionele reinigingsmiddelen! De behandelde plek zal in het begin iets
lichter zijn of randen vertonen. Maar doordat de planken doorgekleurd zijn, zal het oppervlak na enkele weken weer een egale kleur hebben.
Onder invloed van het weer zal de neiging tot zichtbare verontreiniging met de tijd afnemen.

Reiniging
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Artikeloverzicht

Terrasplank 21 x 145 mm

Lengtes: 300, 400 cm
Oppervlakken: geribbeld en gegroefd

Brede plank 21 x 193 mm

Lengtes: 300 cm
Oppervlakken: geribbeld en gegroefd

Terrasplank massief 21 x 145 mm

Lengtes: 300 cm
Oppervlakken: geribbeld en gegroefd

Constructiebalk 90 x 90 mm

Lengte: 360 cm

Constructiebalk 40 x 40 mm

Lengte: 300 cm

Brede plank massief 21 x 193 mm

Lengtes: 400, 500, 600 cm
Oppervlakken: geribbeld en gegroefd

Rvs-bevestigingsklem (50 st.)

Voor groeflijst 
incl. schroeven

Bevestigingsklem (40 st.)

Incl. schroeven 4 x 40 mm, zwart

Randklem (10 st.)

Incl. schroeven 4 x 40 mm, zwart

Rubberen pad 60 x 100 mm

Diktes: 3 mm, 10 mm, 20 mm

Groeflijst 21 mm

Lengtes: 25 m, 100 m 

Afstandhouder 40 x 30 x 10 mm (10 st.)

Voor gladde randplank 
incl. rvs-schroeven 4 x 40 mm 

Kleurlegenda:

Natuurbruin

Notelaar

Basaltgrijs

Zwart/antraciet

Roestvrijstalen

Terrasvoet Smallfoot & Bigfoot

Voor constructiebalken 
mini Ø 150 mm / big Ø 210 m

Afsluitkap 17 x 60 mm (2 st.)

Voor gladde randplank

Gladde randplank 17 x 60 mm

Lengte: 300 cm
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Alle gegevens gelden voor opbouw volgens de 

bouwhandleiding en voor beoogd gebruik in 

buitentoepassing. Maattoleranties zijn eigen aan de 

productie. Deze bouwhandleiding kan zonder aankondiging

worden aangepast aan de technische vooruitgang. Bij uw

dealer is altijd de actuele versie verkrijgbaar. 

Kleurafwijkingen van de foto’s en afbeeldingen kunnen

druktechnisch niet worden uitgesloten.

www.torrotimber.com

Top Vlonderplanken
Rondweg 23 · 7468 MD Enter
Tel: 0547 -38 07 48 · Fax: 0547 - 38 32 48 · Mobil: 06 - 153 365 76
Mail: roy@topvlonderplanken.nl · www.topflonderplanken.nl


