
Terra s sy s t emen
M A D E  I N  G E R M A N Y

Behaaglijk, modern & mediterraan.



Droomterrassen …

Een moment heerlijk rusten en relaxen … Genieten van de natuur als leefruimte … Uw eigen wellnessoase creëren …

Met het terrassysteem torroTIMBER® – een innovatief, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden hout-polymeermateriaal – wordt uw

droomterras werkelijkheid.  

torroTIMBER® combineert de natuurlijkheid van hout met de voordelen van moderne kunststoffen voor toepassingen in de openlucht.

75% houtvezels in een milieuvriendelijke thermoplastische kunststofmantel geven uw terras een natuurlijk en kleurecht oppervlak. Door

de toevoeging van additieven voor uv-bescherming behoren verwering en impregneren definitief tot het verleden.



torroTIMBER® heeft de karakteristieke charme van echt hout, maar voegt hier talrijke voordelen voor het dagelijkse 

gebruik aan toe: 

- natuurlijk oppervlak en lange levensduur

- hoge kleurstabiliteit – geen vergrijzing

- geen scheur- en splintervorming

- slipvast in droge en natte toestand

- onderhoudsvriendelijk en ecologisch zinvol, want 100% recyclebaar en pvc-vrij

- bestand tegen insecten en schimmels

Duurzaam en stevig: torroTIMBER® voldoet aan de hoge eisen van het Duitse kwaliteitslabel ‘Kwaliteits- en 

keuringsbepalingen voor hout-polymeermaterialen’. De natuurlijke bestanddelen van torroTIMBER® komen voor 

100% uit binnenlandse houtbestanden, die duurzaam worden beheerd en volgens PEFC gecertificeerd zijn. 

75% hernieuwbare grondstoffen

25% hightechpolymeren



Individuele  wensen …

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.

torroTIMBER® is als totaalsysteem verkrijgbaar in drie kleuren, twee oppervlakken en twee plankbreedten. Dankzij het eenvoudige 

kliksysteem wordt torroTIMBER® gemakkelijk, nagenoeg onzichtbaar en ongecompliceerd gemonteerd. Afsluitlijsten, afsluitkappen en 

onderconstructiebalken maken het systeem volledig. Natuurbruin, notelaar of basaltgrijs, u zult altijd een kleur vinden die harmonisch in uw

omgeving past. torroTIMBER® kan aan weerszijden worden gelegd, afhankelijk van uw persoonlijke smaak: fijn geribbeld of grof gegroefd. 

Speciaal voor grote terrassen is torroTIMBER® ook met bredere planken verkrijgbaar. Bij grotere oppervlakken kunnen met de 

Big Deck-plank bijzondere accenten worden gezet.

… Met torroTIMBER® maakt u uw terrasdroom waar.

Standaard, geribbeld en gegroefd, 145 mm

Big Deck, geribbeld en gegroefd, 193 mm

Eik licht Notelaar Basaltgrijs

Vormgevingsmogelijkheden



Snelle en schone montage met de torroTIMBER®-kliktegel. Gewoon in elkaar steken en klaar! Het terras is direct begaanbare. 

De torroTIMBER®-kliktegel kan zonder onderconstructie eenvoudig op een harde (gebetonneerde) ondergrond worden gelegd. Ideaal dus

voor balkon of veranda. 

Het systeem kan tijdelijk (ongeveer 1 à 2 weken) ook op een gazon worden gelegd. Bijvoorbeeld onder de tuindouche, als dansvloer

voor uw volgende tuinfeest of om een tijdelijke zithoek in de openlucht te creëren. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

De torroTIMBER®-kliktegel is verkrijgbaar in de trendy kleuren basaltgrijs en notelaar. De onderconstructie bestaat uit een rooster van

massieve kunststof, dat vast aan de WPC-planken is vastgeschroefd. Hierdoor is de tegel, ondanks zijn geringe dikte van slechts 22 mm,

toch zeer stevig. Bovendien beschikt hij over alle positieve producteigenschappen van een hout-polymeeroppervlak.

Eiche hell Nussbaum Basaltgrau

Gestaltungsmöglichkeiten

Eenvoudig – flexibel – geniaal … de kliktegel

Vormgevingsmogelijkheden

Kliktegel, licht gegroefd 30 x 30 cm, basaltgrijs of notelaar

NIEUW!



Belangrijke instructies en planningsprincipes

Na plaatsing 1 - 2 3 - 4
maanden maanden

Kleur: De torroTIMBER®-terrasplank bestaat voor 75% uit houtvezels. Kleine kleurafwijkingen

en nuances zijn gewenst en benadrukken het natuurlijke karakter van hout. Ze vormen geen

reden tot reclamatie. Daarom dienen de planken vóór het leggen te worden gemengd. De kleur

van het product zal nog wat veranderen en naargelang het zonlicht binnen enkele maanden zijn

definitieve natuurlijke kleur krijgen.

Legrichting: Om een homogeen oppervlakte-effect te bereiken, dienen alle planken in dezelfde

legrichting te worden gemonteerd. Deze richting wordt aangegeven door een pijl in elke 

plankgroef.  

Hellingshoek en afwatering: Bij de montage moet de voorgeschreven minimale hellingshoek van

2% (2 cm per m) worden aangehouden, omdat opgestuwd water tot blijvende gevolgschade kan

leiden (dimensieverandering, opbolling of vorstschade). 

Belangrijk: Er dient in elk geval voor een voldoende gedimensioneerde afwatering te worden 

gezorgd. Voorkom opgestuwd water en garandeer ook bij sterke regen een volledige afvoer van

het water. Meer informatie vindt u op internet: www.torrotimber.com

Voorboren/schroeven Op maat zagen

• De opbouw kan als een verhoogd of gelijkliggend terras gebeuren
• Vermijd contact tussen de torroTIMBER®-constructie-elementen
en de aarde! • Zorg voor een vaste, belastbare en vorstvrije onder-
grond • Voorzichtig! Voorkom opgestuwd water! • Holle ruimten
tussen de onderconstructie mogen niet worden opgevuld • De
planken mogen maximaal 5 cm over de laatste onderconstructie
uitsteken • Het is belangrijk dat alle gaten worden voorgeboord •
Neem de afstand tussen de constructiebalken in acht • Neem de
minimumafstand van 2 cm tot vaste bouwonderdelen in acht •
Neem de minimumafstanden van de dilatatievoegen in acht, Opdat
de constructie indien nodig ongehinderd zou kunnen uitzetten •
De terrasplanken dienen altijd in de lengterichting te worden ge-
legd met ten minste 2% hellingshoek per meter, om blijvende be-

schadigingen van de holle kamers door binnendringend water te
voorkomen • De legrichting, zoals gemarkeerd in de plankgroef,
dient in acht te worden genomen • Zorg voor voldoende ventilatie
onder de planken, door de afstanden in acht te nemen • In de pro-
ductie zijn bepaalde maattoleranties in lengte, breedte en dikte niet
uit te sluiten. Houd hier bij de montage rekening mee • De planken
mogen niet in een hoek groter dan 45° worden gezaagd • Alle
snijkanten van de splintervrije planken moeten worden afgekant
(ca. 2 mm) • Verontreinigingen door agressieve stoffen zoals roest
of roet dienen zo veel mogelijk te worden vermeden. Voor vlekken
die met water en een borstel niet kunnen worden verwijderd, is bij
uw torroTIMBER®-dealer het speciaal ontwikkelde reinigingsmid-
del torroclean verkrijgbaar.



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
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Lengterichting

Hellingshoek in acht nemen!
Min. 2% (2 cm per meter)

Open terras



Bouwhandleiding

Aan begin en einde telkens 
2 constructiebalken leggen 
en in de betonplaat vastschroeven

Hartafstand max. 40 cm

Afstand aan kopzijde min. 1 cm 

Afstand tot vaste bouwonderdelen min. 2 cm 

Indien nodig compensatieplaten 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
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Montageschema voor onderconstructie

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) 

Ondergrond en fundering

Lengterichting



Afstand aan kopzijde min. 0,7 cm

Afstand aan kopzijde min. 0,7 cm 

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

Constructiebalk 
verticaal leggen!

Constructiebalk niet 
horizontaal leggen!
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Wildverband Rijverband



Bouwhandleiding

Kliksysteem Gladde randplank

Randklem

Bevestigingsklem

Voor de compensatie van hoogteverschillen 
dienen compensatieplaten te worden gebruikt.

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

Legrichting van de planken loodrecht op het gebouw. 

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
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Alternatieve afsluitkappen Speciale variant dakterras

Speciale variant sanering van oude stenen terrassen

Afsluitkap alleen voor 21 x 145 mm 
voorzichtig met hamer inkloppen.

Geen silicone gebruiken.

Constructiebalken met onderplaat en 
compensatieplaat monteren en niet 
direct op het oude oppervlak leggen.

2% hellingshoek in acht nemen.

Dakbaan 

Rubberen mat

Betonplaat 100 x 25 x 5 cm 

Compensatie-/onderplaat

2% hellingshoek aanhouden, opstuwing 
van water voorkomen, dakafwatering garanderen,
aard van de opbouw met een vakman overleggen
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Gesloten terras

Drainage

Belastbaar, verdicht ballast- of grindbed (geen zandbed)

Constructiebalken (9 x 9 cm) op betonplaten (100 x 25 x 5 cm)

Bevestigingsblok (constructiebalk 6 x 4 cm) voor afsluitlijst

torroTIMBER®-terrasplanken

Rvs-klemmen

Gladde randplank als omlopende terrasafsluiting

Kiezelrand omlopend

Omlopende randstenen op zand of mager beton

Tuinaarde

Gazon
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Hellingshoek in acht nemen!
Min. 2% (2 cm per meter)

Lengterichting

Alleen voor verhoogde en 
geventileerde constructies
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Bouwhandleiding

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)

Aan begin en einde telkens 
2 constructiebalken leggen en in 
de betonplaat vastschroeven

Hartafstand max. 60 cm

Afstand aan kopzijde min. 1 cm 

Afstand tot vaste bouwonderdelen min. 2 cm 

Indien nodig compensatieplaten 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
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Ondergrond en fundering

Montageschema voor onderconstructie
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Bouwhandleiding

Kliksysteem Gladde randplank

Randklem

Rvs-klem

Voor de compensatie van hoogteverschillen 
dienen compensatieplaten te worden gebruikt.

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

Legrichting van de planken loodrecht op het gebouw.

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
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Een snelle en comfortabele uitlijning van uw terras is mogelijk dankzij de hoogteverstelbare terrasvoet. Met deze stevige voet van 

weerbestendige kunststof kan uw terras snel en nauwkeurig worden uitgelijnd. Hellingshoeken instellen, oneffenheden compenseren 

en nog veel meer – het wordt allemaal kinderspel. Een uitlijning van de onderconstructie met betonplaten, rubberen pads enz. wordt

overbodig.

Gewoon op de verstevigde ondergrond plaatsen – hoogte instellen – klaar.

…  D e  v a r i a b e l e  t e r r a s v o e t

Terrasvoet Bigfoot, 
Ø 210 mm, hoogte 70 - 125 mm

Terrasvoet Minifoot, 
Ø 150 mm, hoogte 35 - 65 mm

Compensatiemogelijkheden

Opmerking: 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.

NIEUW!
NIEUW!



Artikeloverzicht

Terrasplank 21 x 145 mm

Lengtes: 300, 400 cm
Oppervlakken: geribbeld en gegroefd 

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

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

Terrasplank 21 x 193 mm

Lengtes: 300, 400 cm
Oppervlakken: geribbeld en gegroefd 

Terrasvoet Minifoot & Bigfoot

Voor constructiebalken
mini Ø 150 mm / maxi Ø 210 mm

Afsluitkap 17 x 60 mm (2 st.)

Voor gladde randplank

Dealerstempel Kleurlegenda: Impressum:

Natuurbruin

Notelaar

Basaltgrijs

Zwart/antraciet

Uitgever:
NOVO-TECH GmbH & Co. KG. Aschersleben

Vormgeving/lay-out:
NOVO-TECH-INNOVATION GmbH & Co. KG.
Aschersleben

Foto’s:
Harald Eichler, Fotolia, toolboxx-Archiv
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Gladde randplank 17 x 60 mm

Lengte: 300 cm

Constructiebalk 40 x 40 mm

Lengte: 300 cm

Constructiebalk 90 x 90 mm

Lengte: 360 cm

Kliktegel 300 x 300 mm

Oppervlakken: licht gegroefd

Rvs-bevestigingsklem (50 st.)

Voor groeflijst 
incl. schroeven

Bevestigingsklem (40 st.)/randklem (10 st.)

Incl. schroeven 4 x 40 mm, zwart

Groeflijst 21 mm

Lengtes: 25 m, 100 m 

W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. K
le

ur
af

w
ijk

in
ge

n 
va

n 
de

 fo
to

’s 
en

 a
fb

ee
ld

in
ge

n 
ku

nn
en

 d
ru

kt
ec

hn
is

ch
 n

ie
t 

w
or

de
n 

ui
tg

es
lo

te
n.

Stand: januari 2010


