
Tot in detail verantwoord maatwerk

Al jarenlang verzorgt Timmerfabriek Visser bijzonder  

timmerwerk. Wij zijn gespecialiseerd in historisch timmerwerk, 

zoals kozijnen, deuren, trappen en lijstwerk. Daarnaast is 

Timmerfabriek Visser de enige licentiehoudende fabrikant in 

Nederland van het gerenommeerde Visser H-raam.

Timmerfabriek Visser streeft altijd naar de hoogste kwaliteit.  

Ons team bestaat uit ervaren vakmensen die plezier hebben  

in het timmerwerk en leveren altijd kwaliteit. Onze mensen  

beheersen het vak tot in de details en kennen de mogelijk-

heden van de materialen. Zowel voor restauratiewerk als 

nieuwbouwwerk kunt u bij Timmerfabriek Visser terecht.



Noorder IJ- en Zeeweg 8, 1505 HG Zaandam
075-6177984   |   www.timmerfabriekvisser.nl

Kozijnen, ramen en deuren
Timmerfabriek Visser levert verschillende houten kozijnen, ramen en deuren.  

Wij leveren maatwerk, maar hebben ook standaarduitvoeringen tot onze beschikking. 

U kunt het gehele proces, van ontwerp tot aflevering op de bouw, aan ons uitbesteden. 

Visser H-raam
Het Visser H-raam is een specialistisch product van Timmerfabriek Visser. Door 

middel van een speciale schaarconstructie kantelt het raam door, zodat de 

buitenkant van binnenuit kan worden gereinigd. Het Visser H-raam is stormvast en 

biedt een uitstekende isolatie. Het Visser H-raam kan gemakkelijk worden ingepast 

in zowel moderne als traditionele panden.

Trappen
Eén van de specialiteiten van Timmerfabriek Visser is de houten trap. Een trap vormt 

een opvallend en belangrijk onderdeel van het interieur. Hij moet prettig lopen, 

veilig zijn en qua stijl en maatvoering perfect passen binnen de architectuur. Ieder 

pand vraagt om een specifieke trap. Timmerfabriek Visser kan door de aanwezige 

vakkennis, inzicht en ervaring zorgen voor een perfecte trap voor ieder pand.

Profielen en lijstwerk
Door de eeuwen heen is er in lijstwerk en profielen een enorme variëteit ontstaan. 

Profielen en lijstwerk spelen een belangrijke rol bij de afwerking en de uitstraling 

van een pand. Wij kunnen elk profiel maken. De gedegen kennis bij Timmerfabriek 

Visser van materiaal, mogelijkheden, gewenste vormen en hun betekenis, 

garanderen een verantwoorde en hoogwaardige toepassing van de juiste profielen.

Contact
Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over onze producten ontvangen? 

Neem dan contact met ons op of kom eens bij ons langs!

Noorder IJ- en Zeeweg 8, 1505 HG Zaandam

075-6177984  |  info@timmerfabriekvisser.nl


