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Het hele jaar door
van uw tuin en terras

genieten
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Beleef uw 
vakantie thuis
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Vergroot uw leefruimte
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De perfecte buitenruimte
op maat van uw huis, tuin en budget
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staat voor veel open
Dit lamellendak
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Maximale afmetingen
6 m x 5 m

Standaardkleuren & andere RAL-kleuren in meerprijs
RAL 

7016
ST   

RAL 
9016

ST

Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte 
doeken.

De B128 pergola is een minimalistische, aluminium terrasoverkapping met 
een zon- en waterwerend doek dat werkt op basis van de ZIP-screen-
technologie. Door de efficiënte opspanning in de zijgeleiders behoudt 
het doek een strak oppervlak en is het sterk windbestendig, dus zonder 
opwaaiende zijkanten. Het egale oppervlak en de minimale hellingsgraad 
van 15cm/m doet elke regendruppel snel afglijden naar de geïntegreerde 
afwatering via de steunpalen. 
 
In gesloten toestand beschikt u over een lichte, maar robuuste regen- en 
zonwering. Met opgerold doek verdwijnt deze lichte overkapping zo goed 
als onzichtbaar in het decor van uw terras. De B128 biedt eveneens heel 
wat mogelijkheden voor ledverlichting. 
 
Meer opties en specificaties vanaf p. 30

• Lichte doch robuuste framestructuur
• Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

Opties
•  Ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de 

ondersteuningsbalk
• Via een regelbare voet kan u de helling voor een optimale 

waterafvoer zelf aanpassen
• Muuraansluitingsprofiel
• Wind- / zonsensor

B128
• Aluminium terrasoverkapping met 

regenbestendig doek
• Dakdoek met ZIP-screen technologie
• Dakoversteek mogelijk, handig bij laagstaande 

zon (tot 1/3 uitval met maximum 1m)
• Palen en geleiders beide 8 x 8 cm
• Gemotoriseerde volant op zonnecel + batterij 

tot 1m (zie p 14)

Inclusief SOMFY
afstandsbediening

Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechnologie Voor meer privacy kunt u de B128 aan de zijkant volledig afsluiten met 
een vast zijdoek en ZIP-screen

Optioneel regelbare hoogte van de paal In open toestand verdwijnt deze lichte overkapping zo goed als 
onzichtbaar in het decor van uw terras

Ledverlichting mogelijk in de palen, de zijgeleiders en de 
ondersteuningsbalk

Waterafvoer via de paal

Minimalisme
troef!

B128
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Maximale afmetingen
5 m x 5 m

Standaardkleuren & andere RAL-kleuren in meerprijs
RAL 

7016
ST   

RAL 
9016

ST

Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte 
doeken.

Inclusief SOMFY
afstandsbediening

B128 VOLANT
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Inclusief SOMFY
afstandsbediening

Met de B150(XL) terrasoverkapping stapt u zó de wereld van de 
Outdoor-beleving binnen. De B150(XL) is ons basismodel en is wat 
extra’s betreft vrij functioneel. Zo bestaat de B150(XL) zelfs in een 
handbediende versie die geen verlichting of enig ander elektrische 
optie bevat. 
 
Met de gemotoriseerde B150(XL) beschikt u wél over diverse opties, 
zoals ledverlichting, opbouwscreens, verwarming en een regen/
sneeuwsensor. Deze versie is volledig van op afstand te bedienen met 
de Somfy afstandsbediening of via uw smartphone.

Meer opties en specificaties vanaf p 30

• Basismodel met alle voordelen van een lamellendak.
• Afwatering via steunpalen.
• Alleenstaand of aangebouwd aan gevel.
•  Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie.

Opties
• Waterafvoer via de palen
• Opbouwscreens
• Koppelbaar

Maximale afmetingen

6,04 m x 3,5 m (B150)
5,95 m x 4,5 m (B150 XL)
17,83 m x 3,5 m (B150)
17,5m x 4,5 m (B150 XL)

Standaardkleuren
RAL 

7016
ST   

RAL 
9016

ST  

B150
• Roteerbare lamellen van 16 cm breed.
•  Optie Dimbare RGB led in dakstructuur.
•  Optie Witte led verlichting in lamellen.

B150 XL
•  Roteerbare lamellen van 21 cm breed.
•  Optie Dimbare RGB of witte led verlichting in 

lamellen en dakstructuur.

Manuele bediening mogelijk

Waterafvoer via goot direct in steunpaal

Optionele opbouwscreens die naadloos 
aansluiten op de palen

B150
B150 XL

Doordacht & elegant design
ontmoet comfort
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Extra brede lamellen
voor een rustige uitstraling

B200
B200 XL
De B200 familie kunt u plaatsen in de meest uiteenlopende 
combinaties. Als inbouwdak, alleenstaand, gekoppeld, in ster- of 
L-vorm. Het is beslist de meest veelzijdige terrasoverkapping die 
vandaag op de markt is. De ideale manier om uw woonruimte te 
vergroten!

Meer opties en specificaties vanaf p. 30.

Directe (DOWN) en/of indirecte (UP) 
verlichtingen aan de goten in optie

Mogelijkheid om spots te integreren in de 
structuur

De ingebouwde ZIP-screen 
is een verticaal, windvast 
screen dat bovendien 
insectenwerend is. Een 
uniek ritssysteem houdt het 
doek in alle omstandigheden 
perfect in de geleiders van 
de steunpalen. 

Optioneel deurprofiel Waterafvoer via goot direct in steunpaalMogelijkheid tot koppelen van verschillende 
modules in zowel lengte als breedte

Oversteek mogelijk tot 2 m naar binnen 
en tot maximaal 1/3 van de lengte

Modern design zonder zichtbare schroeven
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Dé referentie
terrasoverkappingen

voor 
Inclusief SOMFY
afstandsbediening

Maximale afmetingen

7 m x 4 m (enkel dak)
6 m x 4,5 m (enkel dak)

6m x 6 m (dubbel dak)

7 m x 7 m (dubbel dak met 2 
extra steunpalen)

Standaardkleuren
RAL 

7016
ST   

RAL 
9016

ST   

RAL 
7039

ST   
enkel frame

De B200 met roteerbare lamellen van 16 cm breed en de 
B200 XL met lamellen van 21 cm breed zijn de meest complete 
terrasoverkappingen van Brustor. Zowat elke optie, toepassing en 
bouwmogelijkheid behoort tot het repertoire van de B200 (XL). Haar 
veelzijdigheid maakt van deze overkapping de absolute topper in het 
gamma van Brustor.

Ontwerp uw eigen oase van onthaasting als tegenpool voor de 
dagelijkse drukte. Met een B200 kent inspiratie geen grenzen. Alleen 
mogelijkheden ...
 
Meer opties en specificaties vanaf p. 30.

•  Alleenstaand, aangebouwd, L-vorm of stervorm
• Koppelbaar zowel in de lengte als in de breedte
• Afmeting op maatwerk
•  Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
•  Afwatering via palen

Opties
•  Led spots in de dakstructuur
•  Indirecte en directe ledverlichting op de goten
•  Ingebouwde ZIP-screens

B200
•  Roteerbare lamellen van 16 cm breed
•  Optie Dimbare witte led verlichting in lamellen

B200
B200XL

B200 XL
•  Roteerbare lamellen van 21 cm breed
• Optie Dimbare witte of RGB led verlichting in 

lamellen
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B300

Extra licht
tussenseizoenen

in de 

De B300 is een strakke, aluminium buitenleefruimte met een 
waterdicht vouwdak. Het dak is tot op elke positie openschuifbaar. 
Helemaal open kan het spaarzame zonlicht in de tussenseizoenen 
opnieuw doordringen tot in uw woonkamer. Met het dak volledig dicht 
geniet u van een optimale schaduw of bescherming tegen een lichte 
bui. De ingenieuze dakconstructie met 4 ingebouwde regengoten 
voert het water zijdelings af en kunt u zonder extra helling aan de gevel 
laten monteren.

Meer opties en specificaties vanaf p. 30.

•  Alleenstaand of aangebouwd
•  Vouwdak
• Koppelbaar in de breedte
• Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

Opties
•  Led spots in de dakstructuur
•  Ledverlichting op de goten UP/DOWN in wit/RGB
•  Ingebouwde ZIP-screens

B300
• Volledig openschuifbaar

Inclusief SOMFY
afstandsbediening

Maximale afmetingen

7 m x 4 m (enkel dak)

7 m x 7 m (dubbel dak)

Standaardkleuren
RAL 

7016
ST   

RAL 
9016

ST

Er is keuze uit een uitgebreide collectie 
waterdichte doeken.
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B600

Optionele opbouwscreens voor het buitenhouden van de avondbries

maximale lichtinval
Profiteer van een

in de woning

De B600 Outdoor Living is de innovatieve verderzetting van de 
bewezen techniek van de B200 familie. Zijn elegante, S-vormige 
lamellen kunt u niet alleen roteren, maar ook openschuiven tot 
elke gewenste positie. Helemaal open rest nog slechts 13% van het 
dakoppervlak. Ideaal voor een optimale lichtinval in het tussenseizoen.

De sfeerverlichtingsopties van de B600 creëren een trendy mood op 
het golvende lamellendak, terwijl de ledspots op de L-zijde voor meer 
direct, neerwaarts licht zorgen.
 
Voor grotere oppervlaktes kunt u verschillende modules van de B600 
aaneenschakelen. Weinig zon, veel zon of integendeel een kleine 
regenbui ... De B600 past zich aan als een echte cabrio!

Meer opties en specificaties vanaf p. 30.

• Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
• S-lamel voor een betere waterafvoer
• Met open dak rest er nog slechts 13% oppervlak
• 4 aaneengesloten goten voor afvoer regenwater via paal
• Dak oogt lichter en eleganter door sierlijke lamellen

Opties
•  Ledspots op de L-zijde
•  Ledstrip in lamellen
• Directe ledverlichting op de goten (DOWN)

B600
•  Roteerbare en openschuifbare S-lamellen
• Optie Opbouwscreens

13%

Inclusief SOMFY
afstandsbediening

Maximale afmetingen

6 m x 4 m (enkel dak)

Standaardkleuren
RAL 

7016
ST   

RAL 
9016

ST
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Bij de B600 kun je het lamellendak nagenoeg helemaal openschuiven, alle S-vormige 
lamellen komen compact samen waardoor het dak voor 87% volledig open is. De 
S-vorm van de lamellen zorgt er niet alleen voor dat de lamellen compacter kunnen 
samengevoegd worden maar verzekeren ook een vlotte afwatering.

De S-lamel is door zijn typerende vorm ook extra sterk en duurzaam. De lamellen draaien tot 135° 
waardoor je voor elk moment van de dag de lamellen optimaal kunt regelen.

SUPER 
COMPACT 
PAKKET 

LAMELLEN!

Bij volledig open dak nemen 
de lamellen nog slechts 13% 
van de totale oppervlakte in!

B600 13% Alternatieven 30%

MAXIMAAL 
ZONLICHT
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De Brustor terrasoverkappingen zijn uitermate geschikt voor horecatoepassingen, zo kunt u de 
B200 (XL) terrasoverkapping plaatsen in de meest uiteenlopende combinaties. Alleenstaand, 
aangebouwd, als inbouwdak, gekoppeld, in ster- of L-vorm. Zo worden grote oppervlaktes op maat 
van elk terras overkapt. Het is beslist de meest veelzijdige terrasoverkapping die vandaag op de 
markt is. De gasten zullen uw terras zeker weten te appreciëren. Dankzij de vele optiemogelijk-
heden is de overkapping volledig personaliseerbaar. Wanneer er te veel wind is, sluit je de screens, 

wanneer het donker wordt, maak je gebruik van de sfeervolle ledverlichting en bij kouder weer zorg 
je voor aangename stralingswarmte. Allemaal details die er toch voor zorgen dat de gasten iets 
langer kunnen blijven tafelen en genieten ongeacht de weersomstandigheden. Brustor werkt bov-
endien uitsluitend met duurzame materialen en legt de lat erg hoog op vlak van kwaliteit. U vindt 
ongetwijfeld een oplossing dat volledig aan de noden van u en uw klanten voldoet. Investeren in een 
terrasoverkapping zal dan ook een grote toegevoegde waarde betekenen voor uw zaak.

GEKOPPELDE 
TERRASOVERKAPPINGEN 
UITERMATE GESCHIKT 
VOOR HORECA
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B200 XL zie p 20

3 Ledspots
in frame

3 Ledstrips
in lamellen

2 Verwarmings- 
element

5
Ingebouwde of 
opbouwbare screen in 
framekleur naar keuze

7
Strakke screens met of 
zonder vensterstroken 
dankzij ZIP-technologie

4 Standaardkleur 
of RAL structuur-kleur

6 Vloerplaat

1 Regen- en 
sneeuwsensor

8 Bluetooth speaker
system

Wilt u nog meer comfort of uw terrasoverkapping 
personaliseren? Kies dan uit een waaier aan opties. Voeg 
bijvoorbeeld ledverlichting toe voor een sfeervol effect of 
een verwarmingselement dat u en uw gasten heerlijk warm 
houdt op koelere avonden. 
 
De ultieme persoonlijke touch creëert u door een 
terrasoverkapping en eventuele screens te kiezen in uw 
favoriete kleur. Ontdek op deze pagina alle opties, die we 
meteen bij de plaatsing voorzien maar die ook makkelijk 
achteraf nog toegevoegd kunnen worden.

PERSONALISEER UW TERRASOVERKAPPINGRegen- en/of 
sneeuwsensor
De optionele regensensor detec-
teert de eerste regendruppels en 
sluit automatisch het dakgedeelte. 
Handig voor wie niet thuis is.

Bij sneeuwval openen de lamellen 
automatisch tot 90 graden. 

Verwarmingselement
Krachtige 2.000W terrasverwarming (IP65) voor frissere avonden. 
U kunt meerdere terrasverwarmingen combineren voor één 
module. Beschikbaar met standaard of dimbare RTS-ontvanger 
voor bediening met Telis RTS handzender. De dimbare versie kan 
de terrasverwarming instellen op 100%, 80% of 66% van het totale 
vermogen.

Zwarte, witte of geanodiseerde uitvoering. 

Ledverlichting
Bij de Brustor-terrasoverkappingen hebt u keuze uit een brede waaier aan verlichtingsmogelijkheden. Indirect of 
direct. Up- en downlight of zelfs beide. Als dimbare witte of RGB ledstrip in de lamel of als ledspot.

Welke verlichting bij welke terrasoverkapping hoort, vindt u op de overzichtspagina 35.

Standaardkleur of RAL
De Outdoor Living is standaard verkrijgbaar in 
2 kleuren: RAL 7016 antracietgrijs structuur en 
RAL 9016 structuur. Bovendien kunt u frame en 
lamellendak in afzonderlijke kleuren bestellen.

Meer dan 200 andere  
RAL-kleuren vormen een  
waardig alternatief.

Gekleurd glasvezeldoek voor screens
Voor de screen- of glasvezeldoeken is er een hele 
brede waaier aan kleuren en motieven beschikbaar. 
Uw dealer toont u graag de volledige collectie.  
Geweven screens zijn niet volledig water- of 
lichtdicht.

Screens
Afhankelijk van het model kunt u de ZIP-screens bijna onzichtbaar in 
de structuur laten inbouwen of achteraf als opbouw toevoegen (B150/
B600). Brustor heeft windvaste (ZIP) screens tot 6 m breed. De screens 
kunnen uitgerust worden met doorzichtige en windvrije vensterstroken 
van 1,21 m hoog in transparante pvc. De transparante vensters zijn altijd 
afgewerkt met een zijstrook van 20 cm in screendoek. Deze vensters 
zorgen voor een verhoogd visueel comfort. 

OPTIES

RAL 
7016

ST   

RAL 
9016

ST   

RAL 
7039

ST

enkel frame
B200(XL)

Verschillende types 
verankering

Audio
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Architecturaal design zonder zichtbare 
schroeven

Gepatenteerde ledstrips in de lamellen

Keuze uit 2 breedtes lamellen (16 cm of 21 
cm)

Niet zichtbare, solide bevestiging door 
eenvoudig regelbare steunen voor 
oneffenheden Gepatenteerd

Gepatenteerde hoekversteviging in de palen 
voor een muurvaste, onwrikbare constructie

Perfect geïntegreerde ZIP screens: zo goed 
als onzichtbaar in het frame

BRUSTOR STAAT GARANT VOOR EEN HOGE GRAAD VAN AFWERKING

TECHNISCHE 
TROEVEN

SOMFY ZENDER  
INBEGREPEN 
Naargelang het aantal gewenste  
aansturingen, bestaat er een  
aangepaste zender. Van slechts 1 
kanaal tot 16 ... Het lamellendak, de 
screens, de verlichting en de elektrische 
verwarming zijn hierdoor eenvoudig te 
bedienen met een afstandsbediening of  
met uw smartphone.

Zonwering op maat
van uw woning
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AANBOUWMOGELIJKHEDEN (afhankelijk van model)
Afhankelijk van de toepassing, de ruimte en het gebruik kunnen Brustor 
Outdoor Living modellen op diverse manieren gemonteerd worden. De 
aluminium constructies zijn te gebruiken als dak, aanbouw met 2 of 4 palen 
of alleenstaand. Grote dakconstructies gebruiken vanaf een zekere breedte 
twee banen lamellen die afzonderlijk een motor hebben die u gezamenlijk of 
afzonderlijk kunt bedienen. Nog grotere oppervlaktes overspannen we door 
elementen te gaan koppelen in de lengte en breedte.

BASIS B128 B150 B150 XL B200 B200 XL B300 B600

Lamellen 16 cm 21 cm 16 cm 21 cm 21 cm

Doek
Openschuifbaar
Goten in voorlijst 2 (3-4 optie) 2 (3-4 optie) 4 4 4 4

Inbouwdak
Aanbouw / 2 palen
Vrijstaand / 4 palen
Koppelbaar / lengte
Koppelbaar / breedte

Max afmeting / 1 dakelement L 6m x B 5m L 6,04m x B 3,5m L 5,95m x B 4,5m L 7m x B 3,5m L 7m x B 4m
L 6m x B 4,5m

L 7m x B 4m 
B 4m x L 7m L 6m x B 4m

Max afmeting / 2 dakelementen L 6m x B 6m L 6m x B 6m L 7m x B 7m

Kleur wit RAL 9016 structuur
Antraciet grijs RAL 7016 structuur
Kwartsgrijs RAL 7039 structuur als standaard enkel frame enkel frame

OPTIES B128 B150 B150 XL B200 B200 XL B300 B600

Kleur RAL
Inbouwscreens
Opbouwscreens
Manuele bediening met windwerk
Dimbare witte ledstrip / lamellen

Dimbare witte ledstrip / structuur paal / geleider & 
doeksteun

Dimbare RGB ledstrip / lamellen

Dimbare RGB ledstrip / structuur doeksteun  
& geleider

Spots in structuur L-zijde

Indirecte ledverlichting op goot UP/DOWN
Directe ledverlichting op goot DOWN

Indirecte ledverlichting in frame
Regen- en/of sneeuwsensor windsensor

Bluetooth speakers
Verwarmingselement / 2000W
Grondanker
Voetplaat
Deurprofiel

MAATWERK  
Heeft u bepaalde wensen of heeft u nood aan specifieke afmetingen?  
Onze terrasoverkappingen worden perfect op maat gemaakt. Onze 
vakmannen hebben de ervaring en expertise om uw pergola nauwkeurig te 
fabriceren.

  JAAR BRUSTOR-GARANTIE   
Een “Outdoor Living” is een kwalitatieve, aluminium en automatische terrasoverkapping met fijne mechaniek. De constructies zijn bijzonder waterwerend, maar geven niet de garan-
tie van volledige waterdichtheid. Zowel de constructie als de aluminium lamellen weerstaan een windkracht tot 120km/u en werden CSTB getest. Het bijgeleverde garantieboekje 
bevat meer technische info en tips om nog jarenlang plezier te beleven aan de BRUSTOR-producten. Vraag naar onze specifieke garantievoorwaarden voor elk afzonderlijk product. 
 
Uitzonderingen: 2 jaar garantie op LED verlichting en heaters. 3 jaar garantie op elektronica. 5 jaar garantie op de motor.

1   Vrijstaande versie
2   Vrijstaand met oversteek
3   Dubbel dak
4   Dubbel dak met deurpaal
5   Gekoppeld in lengte of breedte
6   L-opstelling
7   Aangebouwd
8   Steropstelling
9   Aangebouwd met deurpaal
10   Aangebouwd met oversteek
11   Alleen dak

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

Alleenstaand of aangebouwd,
een oplossing op maat

voor elke tuin 

OPTIES EN TECHNISCHE INFO
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meer info www.brustor.com

HET SUCCES VAN EEN FAMILIEBEDRIJF
Brustor is een van oorsprong familiale onderneming 
die al decennialang  enkel en alleen kwalitatieve 
terrasoverkappingen, zonneschermen en screens 
vervaardigt. Innovatie, kwaliteit en een bijzonder hoge 
graad van techniciteit vormen nog steeds de sleutel 
tot ons succes. Een andere troef is onze jarenlange 
ervaring, waardoor we perfect kunnen inspelen op 
elke vraag. 

TOONAANGEVEND IN EUROPA 
Sinds zijn oprichting is Brustor uitgegroeid tot een 
internationaal sterke speler in de markt van de 
zonwering. De volledige in-house productie gebeurt in 
de nieuwe, 50.000 m2 grote productiehal in Gullegem, 
van waaruit we exporteren naar 30 landen. Ook 
ons magazijn blijft groeien, zodat we bestellingen 
razendsnel kunnen leveren.

ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL
Ons grootste kapitaal, dat zijn onze medewerkers. 
Vakbekwame mensen die vooruitstrevend denken en 
handelen. Of ze nu met de grootste zorg de machines 
bedienen, commerciële taken vervullen, installaties 
verrichten of onderzoek doen naar innovatieve 
technieken. Het zijn allemaal ervaren, gemotiveerde 
en klantgerichte mensen die kwaliteit hoog in het 
vaandel dragen. 

STATE-OF-THE-ART MACHINEPARK
Topproducten vereisen een geolied machinepark dat 
de modernste productie- en assemblagetechnieken 
aankan. Onze state-of-the-art machines, gestuurd 
door technisch onderlegd personeel, blinken uit 
door precisie. Een hoge productiviteit gegarandeerd. 
Dankzij een hypermoderne lakinstallatie kunnen we 
elk kleur realiseren.

DE SPECIALIST IN 
TERRASOVERKAPPINGEN,  
ZONNESCHERMEN 
& SCREENS

©
 p

hd
ph

.co
m

CE CERTIFICAAT
Alle Brustor zonwering producten 
beantwoorden aan de Europese 
normen inzake veiligheid.
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WWW.BRUSTOR.COM

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium
T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

Uw Brustor dealer

Outdoor Living

Knikarmschermen

Verandazonwering

Screens


