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Inhoudstabel

Brustor
terrasoverkappingen, 

zonneluifels & screens 

Brustor is een familiale onderneming die door de jaren heen 
uitgegroeid is tot een internationaal sterke speler in de markt van 
de zonwering. De volledig eigen productie gebeurt in de nieuwe 
vestiging te Gullegem (BE) van waaruit de producten wereldwijd 
hun afzet vinden. Innovatie, kwaliteit en een bijzonder hoge graad 
van techniciteit vormen nog steeds de sleutel tot succes. Samen 
met ons personeel en onze afnemers zien wij de toekomst dan ook 
met vertrouwen tegemoet.

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 tech-
nieken. Het zijn allemaal ervaren, gemotiveerde en klantgerichte 
mensen die kwaliteit hoog in het vaandel dragen. 

ONZE MACHINES LOPEN GESMEERD
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 kan elk kleur gerealiseerd worden.
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B-300
Schuifdak onder de sterren
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B-500
Aanbouwpergola met doek
P12-13

B-600
Draaien en openschuiven



De automatisch kantelbare of manueel regelbare aluminium 
lamellen regelen de zoninval op het terras door tot 150° om hun 
as te draaien. Met gesloten lamellen vangt een discrete goot het 
regenwater op en laat dit ongemerkt rechtstreeks afvloeien in de zij-
palen. Mogelijkheid tot LED verlichting in frame en lamellen. Met 
een optioneel verwarmingselement en opbouwscreens houdt u 
zelfs de eerste koude en wind gemakkelijk buiten. Zo geniet u vanaf 
de prille lente tot laat in de herfst van het gezonde buitenleven. De 
pergola kan als aanbouw of alleenstaand gebruikt worden. Uit-
voering in standaard Brustor wit of anthracietgrijs structuur. Andere 
RAL-kleuren in optie.
De B-150 heeft standaard lamellen van 16cm breed.  
De B-150 XL heeft 21cm brede lamellen die een bredere uitval toelaten.

De perfecte instapper

B-150
B-150 XL

B-150 / standaard lamellen 16cm
B-150 XL / extra large 21cm

manuele bediening mogelijk waterafvoer via goot direct in steunpaal

max. afmeting dakelement
L 6,04m x B 3,5m(B-150)
L 5,95m x B 4m(B-150XL)

INCLUSIEF

AFSTAND SBEDIE
NIN

G

kenmerken / B-150 Opties en productoverzicht P14-19



ingebouwde LED-verlichting in lamellen*
*niet mogelijk bij manuele bediening

optioneel opbouwscreen 
opgerold in frame

optionele opbouwscreens
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De B-200 (en verder de B-200 XL) is beslist het paradepaardje van het 
Brustor Outdoor Living gamma. Met de automatisch kantelbare 
aluminium lamellen doseert u naadloos de zoninval. 4 gekoppelde 
goten voeren het regenwater discreet af via de zijpalen. Ingebouwde 
screens met eventueel transparante vensters zorgen voor een 
heus terrasgevoel terwijl een optioneel verwarmingselement een 
aangename stralingswarmte verspreidt. Optionele dimbare LED 
verlichting in lamellen en spots in het frame maken het geheel 
dan weer sfeervol. De pergola kan als aanbouw, alleenstaand 
of gekoppeld gebruikt worden. Uitvoering in standaard wit 
structuur, anthracietgrijs structuur of de keuze uit 200 RAL-kleuren. 
Een optionele regen- en sneeuwsensor bedienen de lamellen 
automatisch. Handig wanneer u even niet thuis bent.
 
De B-200 heeft standaard lamellen van 16cm breed.

Luxueus genieten

B-200
B-200 XL

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

lamelbreedte 
B-200 = 16cm
B-200 XL = 21cm 

B-200 : maximale afmetingen op maat per centimeter
enkel dak 4 palen L7m x B 3,5m
dubbel dak op 4 palen L7m x B 7m

Opties en productoverzicht P14-19kenmerken / B-200 (XL)

INCLUSIEF

AFSTAND SBEDIE
NIN

G



optionele LED verlichting up-down 
aan de goten

optioneel ingebouwde dimbare witte LED-of RGB 
verlichting in lamellen* 
*geen RGB mogelijk in kleine lamellen 16cm

Onzichtbaar geïntegreerde zip-screens in het 
dakframe. De zip-screen is een verticaal windvast 
screen dat eveneens insectenwerend is.
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optionele LED-spots in het frame



B-200 XL is de topper van de Brustor Outdoor Living. De automatisch 
kantelbare aluminium lamellen van 21cm breed doseren ook hier 
naadloos het zonlicht. De 4 gekoppelde goten voeren het regenwater 
nu nog sneller af via de zijpalen dankzij een vergrote uitvoer en hogere 
goten. Blaadjes e.d. worden opgevangen dankzij een geïntegreerde 
bladvanger. De optioneel ingebouwde screens met eventueel 
transparante vensters zorgen voor een heus terrasgevoel terwijl een 
optioneel verwarmingselement een aangename stralingswarmte 
verspreidt. Optionele dimbare LED verlichting in lamellen, spots in 
de frames of indirecte LED verlichting aan de goten maken het geheel 
dan weer extra sfeervol. De pergola kan als aanbouw, alleenstaand 
of gekoppeld gebruikt worden. Uitvoering in standaard wit structuur, 
anthracietgrijs structuur of de keuze uit 200 RAL-kleuren. Een optionele 
regen- of sneeuwsensor bedient de lamellen volautomatisch. Kiezen 
voor een B-200 XL is kiezen voor een optimaal gebruiksgemak.

Luxueux genieten

optioneel deurprofiel mogelijkheid tot koppelen van  
verschillende modules

oversteek mogelijk tot 2m naar binnen 
en tot maximum 1/3 van het oppervlak

B-200 XL : maximale afmetingen op maat per centimeter
enkel dak op 4 palen L7m x B 4m OF L6m x B 4,5m
dubbel dak op 4 palen L7m x B7m

B-200 XL
B-200

Opties en productoverzicht P14-19kenmerken / B-200 (XL)

INCLUSIEF

AFSTAND SBEDIE
NIN

G



optionele  2400W design verwarming, 
standaard met dimbare ontvanger.
zie ook P14-15

optionele krachtige 2000W terrasver-
warming : zie ook P15

1. brede en verhoogde goten zorgen 
voor een verhoogde capaciteit
2. de brede opening in de paal laat  
een snellere afvoer toe
3. het hoekstuk in aluminium is 
voorzien van een bladvanger

Bij de B-200 XL wordt gebruikt gemaakt 
van bredere lamellen, namelijk 21cm.
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De B-300 is een strakke aluminium buitenleefruimte met een 
waterdicht vouwdak in PVC doek of Acryl doek (AREA+). Dit 
doek kan gedeeltelijk of volledig opengeschoven worden voor 
een optimale lichtinval. Uitgevouwen garandeert het een perfecte 
zonwering. De 4 ingebouwde regengoten zorgen voor een perfecte 
afwatering. Optionele ZIP screens, discreet inbouwbaar in het 
dakframe, vormen dan weer een beschutting tegen de zon, wind 
en regen. Het geheel resulteert in een flexibele buitenruimte waar 
het ook in de tussenseizoenen heerlijk toeven is. Door het volledig 
openschuivend dak verliest men ook geen zonlicht in de huiskamer. 

Dankzij een ingenieuze dakconstructie wordt het water zijdelings 
afgevoerd en kan de B-300 zonder extra helling aan de gevel en 
zelfs gekoppeld gemonteerd worden.

Schuifdak onder
de sterren

B-300

volledig opengeschoven voor vrije lichtinvaldoek komt in gesloten toestand onder  
beschermende afdekplaat

gecoat waterdicht  
acryldoek in 4 kleuren

maximale afmeting van
enkel dak op 4 palen L7m x B4m
dubbel dak op 4 palen L7m x B7m

PVC doek
Expansion EXP U333 300

Expansion EXP U336 300

Expansion EXP U334 300

Expansion EXP U343 300

NIEUW

Opties en productoverzicht P14-19kenmerken / B-300

INCLUSIEF

AFSTAND SBEDIE
NIN

G



dak kan op elk punt halt houden dak in gesloten toestand ingebouwde zip-screens

Dankzij een ingenieuze dakconstructie wordt het 
water zijdelings afgevoerd en kan de B-300 zonder 
extra helling aan de gevel gemonteerd worden.
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De B-500 Outdoor Living is een aanbouw pergola met een hellend 
dak. Het dak in waterdicht en zonwerend PVC doek kan volledig 
geopend worden om optimaal van het licht te genieten in de 
aangrenzende  woonkamer of integendeel voldoende schaduw 
te geven wanneer uitgeschoven. Afwatering gebeurt via een goot 
vooraan. De B-500 kan volledig met screens rondom afgewerkt 
worden. Optionele LED-verlichting kan ingebouwd worden in 
het frame of in de doekprofielen. Net zoals bij de B-300 gaat het 
dichtgevouwen dak schuil onder een afdekplaat. Het extra 
sterke witte PVC doek van 650gr bestaat uit 3 lagen en heeft een 
brandklasse M2. De onderkant van het doek bestaat uit een lichte 
design structuur. Het dak kan een windsnelheid weerstaan tot 
100km/u. De minimale dakhelling van de B-500 is 9° (15cm/m).

Aanbouwpergola

B-500

modern design zonder 
zichtbare schroeven

maximale afmeting van 
1 module : B7m x L6m 
Meerdere modules kunnen aaneengeschakeld worden 

ingebouwde zip-screens mogelijkvolledige zijwand in één vlak

PVC
doek

Opties en productoverzicht P14-19kenmerken / B-500

INCLUSIEF

AFSTAND SBEDIE
NIN

G



optionele LED verlichting
in doekprofielen

indien breedte groter dan 4,5m :  
met extra geleider in het midden

De B-500 is een aanbouw pergola met hellend PVC 
dak.  Het dak in waterdicht en zonwerend PVC kan 
volledig geopend worden om optimaal van een 
mindere lichtinval te genieten.
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BRUSTOR, garantie 5 jaar
Een “Outdoor Living” is een kwalitatieve aluminium automatische 

zonwering met fijne mechaniek. Deze constructie werkt eveneens 

bijzonder waterwerend maar heeft niet de garantie van volledige 

waterdichtheid. De constructie en de aluminium lamellen 

weerstaan een windkracht tot 160km/u en werd CSTB getest.

Het bijgeleverde garantieboekje bevat nog verdere technische 

info en tips om nog jarenlang plezier te beleven aan de 

BRUSTOR producten. De BRUSTOR producten komen met een 

garantietermijn van 5 jaar. Voor het volledig garantieoverzicht, 

vraag onze specifieke garantievoorwaarden.

Verwarmingselement
Krachtige 2.000W terrasverwarming 

(IP65) voor frissere avonden. 

Meerdere terrasverwarmingen kunnen 

gecombineerd worden 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 totaal vermogen.

Zwart of witte uitvoering.

De 2400W design verwarming, standaard 

met dimbare ontvanger. Zwarte 

uitvoering

opties

LED verlichting
In optie kan de Outdoor Living uitgerust 

worden met een krachtige witte 
(dimbare) LED verlichting. Deze 

kan zowel in de lamellen als in het 

frame worden gemonteerd en wordt 

aangestuurd met dezelfde zender 

waarmee dak en screens worden 

bediend. Naast de witte LED verlichting 

is in optie ook een RGB LED verlichting 

beschikbaar in het frame waarvan de 

intensiteit en kleur geregeld kan worden.

De Outdoor Living kan ook voorzien 

worden een up-down LED verlichting 

aan de goot of van LED-spots, ingewerkt 

in het frame (B-200 (XL)).

Regen- en/of sneeuwsensor
De optionele regensensor detecteert 

de eerste regendruppels en sluit 

automatisch het dakgedeelte. Handig 

voor wie niet thuis is.

Bij sneeuwval openen de lamellen 

automatisch op 90 graden. 

BRUSTOR
WIT

RAL
7016

Standaardkleur of RAL
De Outdoor Living is standaard 

verkrijgbaar in 2 standaard kleuren: RAL 

7016 antracietgrijs structuur en Brustor 

wit structuur. Bovendien kan het frame 

en het lamellendak in een afzonderlijke 

kleur geleverd worden.

Meer dan 200 andere RAL kleuren 

vormen een waardig alternatief.

1 3

4
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standaard kleur 
of RAL structuur kleur

regen- en  
sneeuwsensor

vloerplaat

LED-strips
LED-spots
in frame

ingebouwde of 
opbouwbare 
screen in frame

afstandsbediening 
motor van screens, 
lamellen,  
verwarming,...

LED-strips
in lamellen

verwarmings- 
element
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Kleuren glasvezeldoek of 
PVC doek  voor screens
Voor de screen- of glasvezeldoeken is er 

een hele brede waaier aan kleuren en 

motieven. Uw dealer toont u graag de 

volledige collectie. Geweven screens zijn 

niet volledig water- of lichtdicht.

Zowel voor het dak als zijscreen kan 

er ook geopteerd worden voor een 

zwaarder PVC doek. Die is volledig 

waterdicht en zonwerend. De kleuren 

hier zijn beperkt tot wit, beige en grijs.

WIT BEIGE GRIJS

Screens
Afhankelijk van het model kunnen de ZIP screens bijna onzichtbaar 

in de structuur ingebouwd worden of achteraf optioneel als opbouw 

toegevoegd worden (B-150/B-600). Brustor heeft windvaste (ZIP) 

screens tot 6 meter breed. De screens kunnen uitgerust worden 

met doorzichtige en windvrije vensterstroken van 1,21m hoog in 

transparante PVC. De transparante vensters zijn altijd afgewerkt met 

een zijstrook van 20cm in screendoek. Deze vensters zorgen voor een 

verhoogd visueel comfort en versterken het verandagevoel. 

Vloerplaat
Voor een alternatieve verankering kan 

waar nodig optioneel extra vloerplaten 

(20cm x 20cm) voorzien worden.



Technische troeven
Maatwerk pergola, 
B-200 (XL), B-300, B-500
Deze pergolas kunnen op maat, dus op de centimeter na, gemaakt worden.

Hoge graad van afwerking

modern design zonder zichtbare 
schroeven

gepatenteerde hoekversteviging 
in de palen voor een muurvaste, 
onwrikbare constructie

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

niet zichtbare solide bevestiging 
door eenvoudig regelbare steunen 
voor oneffenheden. Gepatenteerd

gepatenteerde LED strips in de 
lamellen

perfect geïntegreerde screens: zo 
goed als onzichtbaar in de frames

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.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Aanbouwmogelijkheden (afhankelijk van model - zie P18-19)
De BRUSTOR Outdoor Living constructies lenen er zich toe om diverse manieren te worden gemonteerd. De toepassingen zijn afhankelijk van 

de ruimte en het gebruik. De aluminium constructies zijn te gebruiken enkel als dak, als aanbouw met 2 palen, als aanbouw met vier palen of 

alleenstaand. Grote dakconstructies gebruiken vanaf een zekere breedte twee banen lamellen die afzonderlijk een motor hebben. Die kunnen 

gezamenlijk bediend worden of afzonderlijk. Nog grotere oppervlaktes worden overspannen door de nodige contructies te gaan koppelen, 

hetzij in de lengte of in de breedte.

Alleenstaande versie Aangebouwde versie Versie met oversteek

Deurpaal onder het frame Dubbel dak (afb. B-300)Gekoppelde versie mogelijk in de lengte of breedte
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BASIS

Lamellen

Doek

Openschuifbaar

Goten

Inbouwdak

Aanbouw / 2 palen

Vrijstaand / 4 palen

Koppelbaar / lengte

Koppelbaar / breedte

Max afmeting / 1 dakelement

Max afmeting  / 2 dakelementen

Kleur Wit

Kleur Grijs 7016 Strctr

OPTIES

Kleur RAL

Inbouwscreens

Opbouwscreens

Manueel

Dimbare witte LED strip / lamellen

Dimbare witte LED strip / structuur

Dimbare RGB LED strip / lamellen

Dimbare RGB LED strip / structuur

Spots in structuur

Indirecte LED verlichting / op goot UP/DOWN

Directe LED verlichting / op goot DOWN

Indirect LED verlichting

Regen- en/of sneeuwsensor

Verwarmingselement / 2000W

Verwarmingsplaat / 2400W

Grondanker

Voetplaat

Deurprofiel
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B150 B150 XL B200 B200 XL B300 B500 B600*

16cm 21cm 16cm 21cm nee nee ja

nee nee nee nee ja ja nee

nee nee nee nee ja ja ja

2 2 4 4 4 1 vooraan 4

ja ja ja ja ja nee ja

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja nee ja

nee nee ja ja ja aaneengeschakeld nee

nee nee ja ja ja nee nee

L6,04m x B3,5m L5,95m x B4m L7m x B3,5m L7m x B4m 
L6m x B4,5m

L7m x B4m 
B4m x L7m L7m x B6m L6m x B4m

nee nee L7m x B7m L7m x B7m L7m x B7m nee nee

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

B150 B150 XL B200 B200 XL B300 B500 B600*

ja ja ja ja ja ja ja

nee nee ja ja ja ja nee

ja ja ja ja ja ja ja

ja nee nee nee nee nee nee

ja/meerprijs ja/meerprijs ja ja nee in doekprofiel nee

ja/meerprijs ja/meerprijs nee nee ja ja nee

Nee ja nee ja nee in doekprofiel nee

ja ja nee nee ja ja nee

nee nee ja ja nee nee nee

nee nee ja ja nee nee ja

ja ja ja ja ja nee ja

nee nee ja ja nee nee ja

ja ja ja ja nee nee ja

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

nee nee ja ja ja ja nee

opties en technische info
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Brustor nv is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of kleurfouten en behoudt zich het recht voor om bepaalde technische kenmerken en prijzen te wijzigen.

Uw Brustor dealer

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

De BRUSTOR zonweringen en screens streven naar de ultieme perfectie. De stoffen zijn uit het beste, duurzaamste mate-
riaal geweven. Het kader bestaat uit aluminium dat weer en wind doorstaat. De techniek is tot in de kleinste details getest 
en goed bevonden. Samengevat: onze producten behoren tot het kruim van wat de markt te bieden heeft.

OUTDOOR LIVING 
TERRASOVERKAPPINGEN & PERGOLA’S
De innovatieve BRUSTOR 
terrasoverkappingen zijn vervaardigd uit 
hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium, 
gelakt volgens de qualicoat norm. De 
onderdelen als vijzen en schroeven 
bestaan uit roestvrij staal.  Alle materialen 
zijn weerbestendig. Deze dakconstructies 
zorgen voor een optimale zoninval, 
voldoende schaduw of een aangename 
ventilatie.

SUN PROTECTION: ZONNEWERING EN 
ZONNELUIFELS VOOR UW TERRAS
De  ingenieuze techniek van de BRUSTOR 
zonneluifels staat een mooi design niet 
in de weg. Deze zonwering weerstaat, 
afhankelijk van het model, windklasse 3 en 
de kwalitatief hoogstaande acryldoeken 
kunnen alle weersomstandigheden aan. 
Dit gamma buitenzonwering omvat zowel 
knikarmschermen als uitvalschermen.

SCREENS: VENSTERZONWERING VOOR 
BINNEN & BUITEN
De praktische BRUSTOR zonwering 
screens zijn beschikbaar voor verschillende 
toepassingen. Het ingenieus ritssysteem 
bij de ZIP screens beantwoordt aan de 
hoogste windclassificatie voor deze verticale 
zonnewering. Het gamma omvat ook 
binnenzonwering en verandazonwering, 
al dan niet met uitschuifbare extensie.

ONTDEK SNEL ONS VOLLEDIG GAMMA!
Onze producten zijn van topniveau

INNOVATOR IN SUN SYSTEMS


