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INTRODUCTION
Congratulations! You have purchased your very
own design piece from TIMBERWALL. You are
about to adorn your walls with the most
innovative peel and stick real solid wood wall
paneling system the world has to offer. Before
you start, make sure you have all the materials
you need to realize and finalize your project.

INTRODUCTIE
Gefeliciteerd! U hebt uw eigen designstuk gekocht bij
TIMBERWALL. Binnenkort zijn uw muren versierd met ‘s
werelds meest innovatieve peel & stick hout dat bestaat
uit panelen van massief hout. Zorg dat u over alle
materialen beschikt die u nodig hebt om uw project te
realiseren en af te werken voordat u van start gaat.

The beauty of our products is not confined to
their innovative architecture and appearance.
Our products have been carefully designed and
thought out so that the process of creating your
very own personal design is simplified to allow
you to achieve professional results in no time.
Before installing your TIMBERWALL peel and
stick real solid wood paneling, carefully read all
the installation guidelines and follow all the steps
outlined, including all recommendations
provided to ensure proper installation and best
results.

De schoonheid van onze producten is niet beperkt tot
hun innovatieve architectuur en uiterlijk. Onze
producten zijn met zorg ontworpen en ontwikkeld,
zodat u op een eenvoudige manier uw eigen
persoonlijke design kunt creëren en een professioneel
resultaat kunt bereiken. Lees voordat u het hout van
TIMBERWALL installeert alle richtlijnen voor het
aanbrengen aandachtig door en volg de beschreven
stappen. Volg ook de aanbevelingen voor een goede
installatie en de beste resultaten.

RECOMMENDATIONS for best results:
The properties of the product – TIMBERWALL
proudly offers products that are made of real
natural solid wood. We believe using an allnatural product is the only way to bring
authenticity to a living space. You won’t find
paper-thin wood veneer in our collections!

AANBEVELINGEN voor de beste resultaten:
De eigenschappen van het product - TIMBERWALL is
trots op zijn producten van massief natuurhout. Wij
geloven dat een zuiver natuurlijk product de enige
manier is om een woonruimte authentiek te maken. In
onze collecties vindt u geen dun fineerhout!

It is important to know that TIMBERWALL real
solid wood is a genuinely natural product, and
each piece in a box will have a unique structure,
color and texture. It is also important to know
that like any other wood product, TIMBERWALL
real solid wood will respond to humidity
variations by expanding and contracting in width,
length and thickness. Slight plank movement and
cupping might appear and are normal. These
changes simply add authenticity to the product
and overall aesthetics. That is the beauty of the
natural properties of real solid wood! The
manufacturer cannot be held liable for any
movement in the planks.

Het massieve hout van TIMBERWALL is een
natuurproduct en elk stuk in de doos heeft zijn eigen
unieke structuur, kleur en textuur. Net zoals andere
houtproducten zal het massieve hout van TIMBERWALL
reageren op schommelingen in de vochtigheid. Het zal
uitzetten en inkrimpen, zowel in de breedte en de
lengte als in de dikte. Het is normaal dat de planken
ietwat bewegen en krommen. Deze veranderingen
dragen bij aan de authenticiteit van het product en de
esthetiek in het algemeen. Dat is het mooie aan de
natuurlijke eigenschappen van echt massief hout! De
fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele
bewegingen in de planken.

Select the right surface for your project –
TIMBERWALL is suitable for indoor application
only. It is recommended that the product be
applied on painted drywall or plasterboard only.
TIMBERWALL products should not be used in
wet, damp areas or near intense heat sources.
For optimal appearance, we recommend you
install TIMBERWALL on a surface that has
previously been painted with a color that
matches the TIMBERWALL colors. This will
ensure a uniform look in case of slight plank
movement. Surfaces must be completely clean
and dry prior to installation.

Selecteer het juiste oppervlak voor uw project.
TIMBERWALL is alleen geschikt voor gebruik
binnenshuis. We raden aan om het product alleen aan
te brengen op geschilderde droogbouwwanden of
gipsplaat. TIMBERWALL-producten mogen niet worden
gebruikt in natte, vochtige ruimtes of in de buurt van
warmtebronnen die veel warmte afgeven. Voor een
optimaal resultaat raden we u aan om TIMBERWALL op
een oppervlak aan te brengen dat vooraf is beschilderd
met een kleur die overeenstemt met de kleuren van
TIMBERWALL. Op die manier blijft het design er uniform
uitzien als de planken zich licht verzetten. De
ondergrond moet volledig schoon en droog zijn voordat
het hout wordt aangebracht.

Temperature and indoor relative humidity –
Acclimatize the pieces at a temperature between
18° and 30° Celsius (65°F and 85°F) for 72 hours
prior to installation. Maintain the indoor relative
humidity between 40% to 60% at all times.

Temperatuur en relatieve vochtigheid binnen Acclimatiseer de stukken gedurende 72 uur bij een
temperatuur van 18° tot 30° Celsius voordat u ze
installeert. Houd de relatieve vochtigheid in de kamer
altijd op 40% tot 60% procent.

Create your own personal design by mixing
colors –
Because each piece varies in color and
appearance, make sure to carefully mix pieces
from different boxes to ensure a blended and
unique natural custom look. Once installed, the
planks are not easily repositionable. Should a
piece need to be removed, the surface will need
to be reconditioned. Once your design has been
finalized, follow the three easy installation steps.

Creëer uw eigen design door kleuren te combineren Omdat elk stuk een andere kleur en een ander uiterlijk
heeft, is het belangrijk dat u stukken uit verschillende
dozen combineert om een uniek persoonlijk resultaat te
bereiken. Na installatie is het niet gemakkelijk om de
planken van plaats te veranderen. Als het nodig is om
een stuk weg te halen, moet de ondergrond opnieuw
worden behandeld. Volg
de
drie simpele
installatiestappen als uw design voltooid is.

CHECKLIST TOOLS AND ACCESSORIES NEEDED
Level and/or cross laser level
Miter box with handsaw, manual or electrical
miter saw
Measuring tape
Pencil
Personal protective equipment is needed while
cutting and installing the TIMBERWALL. Use
protective glasses and gloves, and protect your
clothes to avoid wood chips. You will also need a
broom to sweep your room once your project is
completed.

CHECKLIST VAN VEREISTE GEREEDSCHAP EN
ACCESSOIRES
Waterpas en/of laserwaterpas
Verstekbak met handzaag, handverstekzaag of
elektrische verstekzaag
Meetlint
Potlood
U moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen
wanneer u TIMBERWALL zaagt en installeert. Gebruik
een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen en
bescherm uw kleren tegen houtsnippers. U hebt ook
een bezem nodig om achteraf de kamer te vegen.

STEP 1 – ACCLIMATIZE YOUR TIMBERWALL STAP 1 - ACCLIMATISEER UW STUKKEN TIMBERWALLWOOD PIECES
HOUT
TIMBERWALL real solid wood collections will Het echte massieve hout van TIMBERWALL reageert op

respond to humidity variations by expanding and
contracting in width, length and thickness. Slight
plank movement and cupping might appear and
are normal. These changes add authenticity to
the product and overall aesthetics. That is the
beauty of the natural properties of real solid
wood. The manufacturer cannot be held liable
for any movement in the planks. Acclimatize the
wood pieces at a temperature between 18° and
30° Celsius (65°F and 85°F) for 72 hours prior to
installation. Maintain the indoor relative
humidity between 40% to 60% at all times. We
recommend that you leave the TIMBERWALL box
or boxes open in the room where you will realize
your project.

schommelingen in de vochtigheid. Het zal uitzetten en
inkrimpen, zowel in de breedte en de lengte als in de
dikte. Het is normaal dat de planken ietwat bewegen en
krommen. Deze veranderingen dragen bij aan de
authenticiteit van het product en de esthetiek in het
algemeen. Dat is het mooie aan de natuurlijke
eigenschappen van echt massief hout. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor eventuele bewegingen in de
planken. Acclimatiseer de stukken gedurende 72 uur bij
een temperatuur van 18° tot 30° Celsius voordat u ze
installeert. Houd de relatieve vochtigheid in de kamer
altijd op 40% tot 60% procent. Plaats de doos of dozen
TIMBERWALL geopend in de ruimte waar het project zal
worden gerealiseerd.

STEP 2 – PROJECT SITE/INSPECTION AND STAP
2
PROJECTRUIMTE/INSPECTIE
CLEANING SURFACES
SCHOONMAKEN VAN DE OPPERVLAKKEN

EN

The TIMBERWALL is suitable for indoor wall
application only. Our wall planks may be applied
to painted drywall and plasterboard only. The
project site should not be exposed to the
elements, and all receiving walls should be
completely clean and dry. TIMBERWALL should
not to be used in wet, damp areas or near
intense heat sources.

TIMBERWALL is alleen geschikt om binnenshuis tegen
de wand aan te brengen. Onze muurplanken kunnen
alleen tegen geschilderde droogwanden en gipsplaat
worden aangebracht. De plaats waar het project wordt
gerealiseerd, mag niet blootgesteld zijn aan weer en
wind en alle wanden waarop wordt gewerkt, moeten
volledig schoon en droog zijn. TIMBERWALL mag niet
worden gebruikt in natte, vochtige ruimtes of in de
buurt van warmtebronnen die veel warmte afgeven.

Strip off flexible coverings such as wallpaper,
scrape away loose paint and remove nails or
anything protruding from surfaces. Your surface
should be clean and free of any loose material or
debris before any planks are installed. Remove
and set aside all wall plates and baseboards if
needed for your project. They can be reinstalled
after the TIMBERWALL is installed. For optimal
appearance, we recommend that your surfaces
be painted in a color that matches the
TIMBERWALL wood planks you chose. Your wall
may already be the color tone you need to match
your wood. Make sure to follow the paint
manufacturer’s instructions for application and
optimal paint dryness. Even if the surface already
looks clean, dust builds up fast. The presence of
various indoor contaminants diminishes the
ability of the adhesive to adhere. Consequently,
surfaces must be cleaned with water and soap
before the installation of wood planks. The

Haal flexibele wandbedekkingen zoals behang weg,
schuur losse verf af en verwijder nagels of andere
voorwerpen die uit de wand steken. Uw oppervlak
moet schoon zijn en er mogen geen losse materialen of
resten achterblijven voordat u de planken gaat
installeren. Verwijder alle wandplaten en plinten als dat
nodig is voor uw project. Ze kunnen worden
teruggeplaatst nadat de TIMBERWALL geïnstalleerd is.
Voor een optimaal resultaat raden we u aan om het
oppervlak vooraf te schilderen in een kleur die
overeenstemt met die van de gekozen houten planken
van TIMBERWALL. Het is mogelijk dat de bestaande
kleurtoon van de muur bij die van uw hout past. Volg de
instructies van de verffabrikant voor het aanbrengen en
het drogen van de verf. Zelfs als het oppervlak er
schoon uitziet, moet u er rekening mee houden dat stof
zich snel ophoopt. De aanwezigheid van de
verschillende soorten verontreiniging in de ruimte is
nadelig voor het kleefvermogen van de lijm. Daarom
moeten alle oppervlakken met water en detergent

surface should be completely dry and structurally
capable of supporting the TIMBERWALL. If you
plan on hanging any decorative items on your
wall after installation, make sure to identify the
supporting studs prior to applying the planks.

worden gereinigd voordat de houten planken
aangebracht worden. Het oppervlak moet volledig
droog zijn en moet structureel geschikt zijn om de
TIMBERWALL te ondersteunen. Als u van plan bent om
achteraf decoratievoorwerpen aan de muur aan te
brengen, moet u nagaan waar de steunlijsten zitten
voordat u de planken aanbrengt.

STEP 3 – CREATING A DESIGN WITH, INSTALLING STAP 3 - EEN DESIGN MAKEN MET TIMBERWALL, HET
AND ENJOYING THE TIMBERWALL
INSTALLEREN EN BEWONDEREN
Make sure you have enough space and light as
well as all required equipment on hand to
achieve your project. Spread out and mix planks
from different TIMBERWALL boxes. Find
inspiration from the patterns provided on
www.timberwall.co, and create your very own
design. It is important to know that TIMBERWALL
real solid wood is a genuinely natural product,
and each piece in a box will demonstrate a
unique structure, color and texture. Using a level,
draw your reference line on the clean and dry
surface on which you plan to install your
TIMBERWALL. Keep in mind that you must install
wood pieces from the bottom up. Remove the
paper from the adhesive lines and manipulate
the pieces with care. Avoid getting them wet or
dirty. Align one edge along the reference line or
adjacent row, keeping the TIMBERWALL pieces at
an angle so they don’t stick to the wall right
away. Once installed, the planks are not
repositionable. Should a piece need to be
removed, the surface will need to be
reconditioned. When ready to install, ensure the
piece is correctly aligned where it will be
positioned. Hold down and apply pressure to the
entire piece for a minimum of ten seconds. The
adhesive will reach its peak adherence after 24
hours. Trim the pieces as required, fitting them
against adjacent or predefined surfaces. Pay
special attention to the edges and ends, and
make sure to leave a 1/8” space at all corners
and a ¼” space at the top and bottom of the wall.
Should you encounter adhesion issues with
TIMBERWALL, it is likely that the surface was still
damp before application, that it was not cleaned
properly or that the wall isn’t completely straight
or plumb. TIMBERWALL is a real wood product.
In the event of curling or non-sticking, just apply
a few tack or pin nails to the plank.

Zorg dat u voldoende ruimte en licht hebt en dat u alle
benodigdheden bij de hand hebt om uw project te
realiseren. Leg de planken uit verschillende
TIMBERWALL-dozen naast elkaar en combineer ze. Doe
inspiratie op met de patronen die u op
www.timberwall.co vindt en creëer uw eigen design.
Het massieve hout van TIMBERWALL is een
natuurproduct en elk stuk in de doos heeft zijn eigen
unieke structuur, kleur en textuur. Gebruik een
waterpas en teken een referentielijn op de schone en
droge ondergrond waarop u de TIMBERWALL gaat
aanbrengen. Houd er rekening mee dat u onderaan
moet beginnen wanneer u de stukken hout aanbrengt.
Verwijder het papier van de lijmstroken en wees
voorzichtig met de stukken hout. Zorg dat ze niet nat of
vuil worden. Leg één rand tegen de referentielijn of de
rij ernaast en houd de TIMBERWALL-planken schuin,
zodat ze niet onmiddellijk tegen de wand kleven. Na
installatie is het niet mogelijk om de planken van plaats
te veranderen. Als het nodig is om een stuk weg te
halen, moet de ondergrond opnieuw worden
behandeld. Zorg dat het stuk juist tegen de
referentielijn of de rij ernaast zit voordat u het
aanbrengt. Duw het tegen de wand en druk minimaal
tien seconden aan. Na 24 uur bereikt de lijm zijn volle
kleefvermogen. Snijd de stukken bij als nodig en breng
ze aan naast andere rijen of op vooraf bepaalde
oppervlakken. Let vooral op de randen en uiteinde en
houd 3 mm ruimte vrij aan alle hoeken en 6 mm aan de
onder- en bovenkant van de wand. Als u problemen
ondervindt met het kleven van TIMBERWALL ligt dat
waarschijnlijk aan het feit dat het oppervlak nog vochtig
was toen u de planken aanbracht, dat het niet goed
schoon was of dat de muur niet volledig recht of vlak is.
TIMBERWALL is een product van echt hout. Als het
kromt of niet kleeft, kunt u gewoon een paar spijker of
nagels in de plank aanbrengen.

Clean your workspace, and do not hesitate to
keep the leftover planks for other innovative
projects! Take some time to admire what you
have accomplished: your very own personal
wood wall design! Please do not hesitate to
share
the
end
result
with
us
at
marketing@timberwall.co or via social media
using #mytimberwallproject.

Maak uw werkvlak schoon en aarzel niet om de
overgebleven planken te gebruiken voor andere
innovatieve projecten! Neem de tijd om uw werk te
bewonderen: een houten wand met uw eigen
persoonlijke design! Wij genieten graag mee van het
eindresultaat.
Stuur
een
foto
naar
marketing@timberwall.co of deel hem via social media
met de hashtag #mytimberwallproject.

DESIGNING PATTERNS AND IDEAS

PATRONEN ONTWERPEN EN IDEEËN BEDENKEN

It is important to know that the TIMBERWALL is
made of real solid wood. It is a genuinely natural
product, and each piece in a box will
demonstrate a unique structure, color and
texture. We believe using an all-natural product
is the only way to bring authenticity to a living
space. TIMBERWALL can be installed as a full
wall, a corner wall, a half wall or a middle wall.
Horizontal, vertical and diagonal patterns are the
most common ways to install pieces from the
collection, but they can also create a great design
for a mirror frame, bed posts or any other
application you might imagine. The possibilities
are endless!

Het is belangrijk om weten dat TIMBERWALL gemaakt is
van echt massief hout. Het is een natuurproduct en elk
stuk in de doos heeft zijn eigen unieke structuur, kleur
en textuur. Wij geloven dat een zuiver natuurlijk
product de enige manier is om een woonruimte
authentiek te maken. TIMBERWALL kan worden
geplaatst als volledige wand, een hoekwand, een halve
wand of een middenwand. Horizontale, verticale en
diagonale patronen zijn de meest voorkomende
manieren om stukken uit de collectie te installeren,
maar ze kunnen ook een prachtig design vormen voor
een spiegelkader, beddenpoten of allerlei andere
toepassingen. De mogelijkheden zijn eindeloos!

MAINTENANCE

ONDERHOUD

Clean when necessary using a dry cloth or Reinig wanneer nodig met een droge doek of een
feather duster. Avoid using detergent and water. stoffer. Gebruik geen water en detergent als u die kunt
vermijden.
OWNER/INSTALLER RESPONSIBILITY
All boxes are thoroughly inspected to ensure you
receive only the finest pieces we manufacture
and finish. As all our products are natural, some
variations in grading might occur. It is the
installer’s responsibility to check the suitability of
all pieces prior to installation. A non-compliant
product should not be installed. If it is installed, it
will be considered as accepted. In the highly
unlikely event any visible defects are found, you
should contact your supplier immediately. Do not
install pieces you suspect are defective.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
EIGENAAR/INSTALLATEUR

VAN

DE

Alle dozen zijn grondig geïnspecteerd om te zorgen dat
u alleen de mooiste stukken ontvangt die we maken en
afwerken. Omdat al onze producten natuurlijk zijn, is
het mogelijk dat de kleuren licht verschillen. Het is de
verantwoordelijkheid van de installateur om de
geschiktheid van alle stukken te controleren voordat ze
worden aangebracht. Producten die niet aan de normen
voldoen, mogen niet geïnstalleerd worden. Als ze
geïnstalleerd worden, worden ze als geaccepteerd
beschouwd. Indien toch zichtbare tekortkomingen
gevonden worden, wat weinig waarschijnlijk is, moet u
onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier.

Breng geen stukken aan waarvan u vermoedt dat ze
mankementen vertonen.

Installation must be done indoors, and
temperature must be maintained between 18°
and 30° Celsius (65°F and 85°F). Do not install
TIMBERWALL in rooms with high humidity levels
such as a sauna or bathroom. Do not install
TIMBERWALL near intense heat sources such as
fireplaces and stoves.

De installatie moet binnenshuis gebeuren bij een
temperatuur van 18° tot 30°. Installeer TIMBERWALL
niet in kamers met een hoge vochtigheidsgraad, zoals
een sauna of badkamer. Installeer TIMBERWALL niet in
de buurt van warmtebronnen die veel warmte afgeven,
zoals een haard of een kachel.

It is the installer’s responsibility to ensure that
the project site is clean and suitable and that the
pieces are correctly installed. The manufacturer
and distributor accept no responsibility under
normal conditions for failure due to incorrect or
inappropriate installation. The TIMBERWALL has
no structural properties that allow hanging
anything directly to the product. As the material
is extremely adhesive, do not apply anywhere
except on appropriate surfaces. Keep out of
reach of children.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om te
zorgen dat de plaats van het project schoon en geschikt
is en dat de stukken op de juiste manier worden
aangebracht. De fabrikant en de verdeler aanvaarden
geen verantwoordelijkheid voor mislukkingen als gevolg
van een onjuiste installatie of een installatie in
ongeschikte omstandigheden. Als gevolg van de
structurele eigenschappen van TIMBERWALL kunnen
geen voorwerpen aan het product zelf worden
gehangen. Het materiaal is erg klevend. Breng het dus
alleen aan op geschikte oppervlakken. Houd het
materiaal buiten het bereik van kinderen.

For questions, keep the references provided on Bewaar de informatie op de verpakking van het product
the product packaging.
voor als u vragen hebt.
www.timberwall.co / info@timberwall.co

www.timberwall.co / info@timberwall.co

TIMBERWALL Pro
INSTALLATION MANUAL

TIMBERWALL Pro
GEBRUIKSAANWIJZING

For interior use only.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

STEP 1 – ACCLIMATIZE YOUR TIMBERWALL PRO

STAP 1 - ACCLIMATISEER UW TIMBERWALL PRO

Acclimatize the wood pieces at a temperature
between 18° and 30° Celsius (65°F and 85°F) for
72 hours or longer prior to installation. Maintain
the indoor relative humidity between 40% to
60% at all times.

Acclimatiseer de stukken gedurende 72 uur of langer bij
een temperatuur van 18° tot 30° Celsius voordat u ze
installeert. Houd de relatieve vochtigheid in de kamer
altijd op 40% tot 60% procent.

TIMBERWALL PRO real solid wood collections will
respond to humidity variations by expanding and
contracting in width, length and thickness. The
manufacturer cannot be held liable for any

Het echte massieve hout van TIMBERWALL PRO
reageert op schommelingen in vochtigheid. Het zal
uitzetten en inkrimpen, zowel in de breedte en de
lengte als in de dikte. De fabrikant is niet aansprakelijk

movement in the planks.

voor eventuele bewegingen in de planken.

Please note: This product is not recommended to Let op: Het wordt niet aanbevolen om dit product in
be used in wet, damp and high humidity areas or natte, vochtige ruimtes met een hoge
near intense heat.
vochtigheidsgraad of in de buurt van warmtebronnen te
installeren.
STEP 2 – PROJECT SITE/INSPECTION AND STAP
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PROJECTRUIMTE/INSPECTIE
CLEANING SURFACES
SCHOONMAKEN VAN DE OPPERVLAKKEN

EN

The surface should be completely dry and
structurally capable of supporting the
TIMBERWALL PRO. Identify the supporting studs
before starting the installation.

Het oppervlak moet volledig droog zijn en moet
structureel geschikt zijn om de TIMBERWALL PRO te
ondersteunen. Ga na waar de steunbalken zitten
voordat u begint met installeren.

STEP 3 – INSTALLATION

STAP 3 – INSTALLATIE

Apply a bead of construction adhesive on the
back of the first plank. Ensure the first plank is
level and plumb. Face nail the first plank, spacing
the nails 24 inches apart. Continue to add planks
to the wall to the adjacent plank leaving a 1/8inch gap at all corners for expansion and
contraction. Use construction adhesive and
finishing nails to secure each pieces on the wall.
For superior strength, it is best to drive nail into
stud every 16 to 24 inches when possible. It may
be necessary to trim the last piece to fit into the
corner.

Breng een druppel constructielijm aan op de achterzijde
van de eerste plank. Zorg dat de eerste plank waterpas
en vlak ligt. Sla nagels in de voorzijde van de eerste
plank. Houd 60 cm afstand tussen de nagels. Breng de
volgende planken aan en houd telkens een ruimte van 3
mm rond alle hoeken, zodat de planken kunnen
uitzetten en inkrimpen. Gebruik constructielijm en
afwerkspijkers om elk stuk vast te zetten tegen de
wand. Voor een optimale stevigheid is het best om de
spijker telkens om de 40 à 60 cm in de steunlijst te
slaan. Het is mogelijk dat het laatste stuk moet worden
bijgesneden om in de hoek te passen.

