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brustor-garantie 
alle brustor-producten worden uitvoerig getest en 
beantwoorden aan de strengste criteria. onze installateurs 
zijn hooggekwalificeerde professionals en volgen op 
regelmatige tijdstippen interne trainingen. ze staan in voor 
een perfecte plaatsing en prima service. dankzij deze aanpak 
zijn de brustor-producten gewaarborgd gedurende 5 jaar. de 
garantievoorwaarden kunt u op eenvoudig verzoek verkrijgen 
bij uw plaatselijke brustor-verdeler.
meer info i.v.m. de garantie op de onderdelen, zie pagina 9.
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Creëer een 

binnen én buiten
comfortabel klimaat 
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personaLiseer uw ZonnescHerM
Wilt u nog meer comfort of uw luifel 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. Op zonnige dagen vergroot u het 
schaduwoppervlak dan weer door het toevoegen van een extra volant 
aan de voorlijst.
 
De ultieme persoonlijke touch creëert u door een luifel te kiezen in 
uw favoriete kleur. Naast de standaardkleuren kunt u namelijk uw 
luifel in elke mogelijke RAL-kleur krijgen, zodat u deze perfect kunt 
afstemmen op uw huis en tuin. Ten slotte kunt u ook kiezen voor een 
aantal praktische opties, zoals afstandsbediening,  plafondsteunen of 
voorlatondersteuning. Met deze opties geeft u uw luifel een instant 
meerwaarde!

 Volant
soms is de uitval onvoldoende om de 
gewenste schaduw te creëren. met een 
extra volant aan de voorkant vergroot u 
het schaduwvolume gevoelig.

 afstandsbediening
elke luifel is standaard uitgerust met een 
motor die de respectievelijke onderdelen 
bedient. deze motor kan optioneel aan-
gestuurd worden middels een rts of io 
zender met één of meerdere kanalen of 
via uw smartphone. deze afstandsbedie-
ning is voor sommige luifels inbegrepen.

Ledverlichting onder luifel
een sfeervolle ledverlichting kan 
aangebracht worden onder vrijwel elk 
knikarmscherm en verlicht uw terras zelfs 
in gesloten toestand. 

 uitgebreide kleurkeuze
de luifels zijn beschikbaar in een assorti-
ment standaardkleuren. brustor biedt zijn 
klanten extra keuze uit alle raL-kleuren.

KenMerKen
en opties

verwarmings- 
element

volant

voorlat-
ondersteuning

ledverlichting
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De keuze van de armen
geen onderdeel zo belangrijk als de knikarmen. ze dragen het doek, rollen het uit en zorgen zelfs voor 
verlichting. veel wind, grote uitval, met of zonder kniksysteem: elke toepassing heeft zijn specifieke 
knikarm. 

stanDaarD eLite

kabeLkeuze stanDaarD eLite prestige

max. belasting elleboog 100 kg alu in gietwerk 105 kg alu in gietwerk 130 kg alu in smeedwerk

Hoogte arm 66 mm 71 mm 73 mm

wanddikte 2,5 mm 2,5 mm 3 mm

windresistentie tot 39 km/uur tot 39 km/uur tot 49 km/uur

mogelijk  voor  modellen b-25, b-27, b-50, b-21 b-24, b-25, b-27 elite,  
b-35, b-38, b-50 XL

b-24, b-25, b-27, b-35,  
b-38 prestige 

verlichting led onder luifel
 

led boven- en onderarm
 

spot elleboog

 Verwarming
wanneer de temperatuur daalt, kan een 
aangename stralingswarmte soelaas 
brengen. een verwarmingselement van 
2.000w maakt het buiten genieten 
weer aantrekkelijk, zelfs lang na de warme 
zomerdagen.

 Voorlatondersteuning
(afhankelijk van type luifel)
wanneer het scherm volledig geopend is, ondervindt 
de luifel het meest de neerwaartse trekkracht. om dit 
op te vangen en extra stabiliteit en stevigheid te geven 
aan de luifel, kan een optionele voorlatondersteuning 
toegevoegd worden met telescopische palen.

prestige

32

1

garantie
5 jaar algemeen op kast, onderdelen en palen.
10 jaar op bewegende onderdelen knikarmen.
2 jaar op ledverlichting en verwarming.

4
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B-24 eLite
B-24 prestiGe

•  De ‘heavy duty’-luifel
•  Elegante afwerking met aluminium zijplaten 

zonder zichtbare schroeven
•  Gesloten kast voor optimale bescherming 

in diverse weersomstandigheden
•  Maximale breedte 7 m en gekoppeld 14 m
• Compact en hedendaags design

B-24 Elite:
•  4 kabels in de knikarmen voor hogere 

doekspanning
•  Uitval tot 3,75 m
•  Optie: ledstrip in boven- en onderarm of 

onder de kast

 
B-24 Prestige:
• Meest robuuste oplossing
•  Uitval tot 3,75 m
•  Optie: ledspot in elleboog van de 

knikarm of onder de kast

zoekt u zonnewering die tegen een stootje kan, dan zijn de 
b-24 elite en zeker de b-24 prestige ideaal. die laatste 
is bestand tegen een windkracht van 6 beaufort en biedt u 
schaduw en beschutting onder diverse weersomstandigheden.

b-24 elite en de b-24 prestige zijn uitgerust met krachtige 
knikarmen met 4 staalkabels, die een schaduwbereik bieden tot 
maximaal 3,75 m. behalve comfort, creëren deze luifels ook 
een sfeervolle plek. wat dacht u van optionele ledverlichting 
en terrasverwarming? 

Meer opties en specificaties op p. 39.

Afmetingen

b-24 elite b-24 prestige

breedte: min. 2,05 m - max. 14,00 m  
(gekoppeld vanaf 7 m)

min. 3,53 m - max. 14,00 m  
(gekoppeld vanaf 7 m)

uitval: 1,50 m - 2,00 m- 2,50 m
3,00 m - 3,50 m - 3,75 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

bediening: somfy rts of io motor somfy rts of io motor  
met draadloze zender

cassette: 22,0 cm hoog x 14,7 cm diep

b-24 eLite  
en prestige

b-24 eLite  
en prestige

Standaardkleuren Elite Standaardkleuren Prestige
alle raL-kleuren.

brustor
wit

raL  
8019

raL  
9001

raL  
7016 st ano

alle andere raL-kleuren in optie.
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Breng de luxe van 
binnen naar buiten

Afmetingen

standaard elite prestige

breedte: min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m) min. 3,53 m - max. 14,00 m  
(gekoppeld vanaf 7 m)

uitval: 1,50 m - 2,00 m - 
 2,50 m - 3,00 m

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m -  
3,00 m - 3,50 m - 3,75 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

bediening: somfy rts of io motor somfy rts of io motor  
met draadloze zender

cassette: 19,7 cm hoog x 14,0 cm diep 22,0 cm hoog x 14,7 cm diep

B-25
B-25 eLite
B-25 prestiGe

•  Elegante afwerking met aluminium zijplaten 
zonder zichtbare schroeven

•   Maximale breedte van 14 m dankzij het 
koppelen van 2 luifels 

• Volledig gesloten cassette
• Compact design B-25 Elite:

•  4 kabels in de knikarmen voor hogere 
doekspanning

•  Uitval tot 3,75 m
•  Optie: ledstrip in boven- en onderarm
 

B-25 Prestige:
•  4 kabels en elleboog in smeedwerk
• Meest robuuste oplossing
•  Uitval tot 3,75 m
•  Optie: ledspot in elleboog van de 

knikarm

B-25 Standaard:
•  2 kabels in knikarmen
• Uitval tot 3 m 

de b-25 familie is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen. u 
heeft bovendien de mogelijkheid om een volautomatische volant 
toe te voegen op de b-25 elite en b-25 prestige. de b-25 reeks 
past door zijn compacte design op elke gevel.

Meer opties en specificaties op p. 39.

b-25

19
7

140

b-25 eLite / prestige
NIEUW:

nu ook met voLant

22
0

147

22
0

    
Wijz.nr.:                                  

Omschrijving 
:

Get.:              Datum 
:                                                                                                                            

183

Standaardkleuren Standaard & Elite Standaardkleuren Prestige
alle raL-kleuren.

brustor
wit

raL  
8019

raL  
9001

raL  
7016 st ano

alle andere raL-kleuren in optie.

B-25 Elite/ Prestige  
mogelijk met volant 

tot 1,6 m
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de b-27 standaard, elite en prestige beschikken over een 
architecturale, strakke vormgeving die bijzonder geschikt is 
voor moderne woningen. u kunt ze zelfs laten integreren in 
de façade. de technische specificaties zijn identiek aan die 
van de gelijknamige b-24 en de b-25 modellen in prestige, 
elite en de basisversie. we leveren deze zonneschermen  in 
5 standaardkleuren, maar u heeft keuze uit nog 200 andere 
raL-kleuren, zodat u ongetwijfeld de kleur vindt waar u van 
droomt.

Meer opties en specificaties op p. 39.

•  Eigentijdse, rechthoekige vormgeving 
• Integreerbaar in de façade
•  Elegante afwerking met aluminium zijplaten 

zonder zichtbare schroeven

b-27 b-27 eLite / prestige
    Wijz.nr.: Omschrijving : Get.: Datum :

Mat.:
Bewerk.:

Kleur :
Gew. :

A3
Sch.:

Tek.nr. :
Art.nr. :
Get.:

Datum :

Gezien :
Datum :

Benaming :

Lourdesstraat   84
B-8940  GELUWE

tel. 056 - 53 18 53
fax. 056 - 53 18 20

������������������������ ����������������������������

DS B27.dft

24/03/2010Section View

B27 G.V.

-
- --
-
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B-27
B-27 eLite
B-27 prestiGe

B-27 Elite:
•  4 kabels in de knikarmen voor hogere 

doekspanning
•  Uitval tot 3,75 m
•  Optie: ledstrip in boven- en onderarm of 

onder de kast 

 
B-27 Prestige:
• Meest robuuste oplossing
•  Elleboog in smeedwerk
•  Optie: ledspot in elleboog van de 

knikarm of ledstrip onder de kast

B-27 Standaard:
•  2 kabels in knikarmen
• Uitval tot 3 m 

Afmetingen
standaard elite prestige

breedte: min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m) min. 3,53 m - max. 14,00 m  
(gekoppeld vanaf 7 m)

uitval: 1,50 m - 2,00 m - 
 2,50 m - 3,00 m

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m -  
3,00 m - 3,50 m - 3,75 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

bediening: somfy rts of io motor somfy rts of io motor  
met draadloze zender

cassette: 19,7 cm hoog x 14,0 cm diep 22,0 cm hoog x 14,7 cm diep

Standaardkleuren Standaard & Elite Standaardkleuren Prestige
alle raL-kleuren.

brustor
wit

raL  
8019

raL  
9001

raL  
7016 st ano

alle andere raL-kleuren in optie.

    Wijz.nr.: Omschrijving : Get.: Datum :

Mat.:
Bewerk.:

Kleur :
Gew. :

A3
Sch.:

Tek.nr. :
Art.nr. :
Get.:

Datum :

Gezien :
Datum :

Benaming :

Lourdesstraat   84
B-8940  GELUWE

tel. 056 - 53 18 53
fax. 056 - 53 18 20

������������������������ ����������������������������

DS B27 Elite.dft

24/03/2010Section View

B27 Elite G.V.
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Afmetingen
b-35 b-35 prestige

breedte: min. 2,05 m - max. 15,0 m  
(gekoppeld vanaf 7,5 m)

min. 3,5 m - max. 15,0 m  
(gekoppeld vanaf 7,5 m)

uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m -  
3,00 m - 3,50 m - 4,00 m 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m 

bediening: somfy rts of io motor motor rts of io met zender

cassette: 20,0 cm hoog x 18,2 cm diep

B-35 Prestige:
•  Standaard met Somfy RTS of IO motor met 

afstandsbediening
•  Optie: ledspot in elleboog van de knikarm

zoekt u een brede en windresistente zonwering, dan is de 
b-35 (prestige) ideaal. de b-35 prestige is ontworpen 
als een driebuissysteem dat voldoet aan de hoogste 
europese ce norm voor windresistentie (en 13561). deze 
knikarmschermen weerstaan dan ook aan een windkracht tot 6 
beaufort met een uitval tot 4  m, zelfs bij een doek van 15 m uit 
één deel.  Hieronder zit u zelfs bij sterke wind heel comfortabel. 

optioneel is dit zonnescherm uitgerust met ingebouwde 
ledverlichting en elektrische verwarming. als alternatief voor de 
5 standaardkleuren kunt u kiezen tussen 200 optionele raL-
kleuren, die combineerbaar zijn met honderden verschillende 
acryldoeken. 

Meer opties en specificaties op p. 39.

•  Ideaal bij laagstaande zon of voor woningen 
met zuid-westelijke oriëntatie

• Knikarmscherm van max. 6 m breed
•  Uitval tot 3,5 m
•  Met oprolbare gemotoriseerde volant tot 1,3 m
• Krachtige knikarmen met 4 kabels

B-38 Prestige:
•  Standaard met Somfy RTS of IO 

motor met afstandsbediening
•  Optie: ledspot in elleboog van 

de knikarm of onder de kast

Afmetingen
b-38 b-38 prestige

breedte: min. 2,05 m - max. 6,0 m min. 3,50 m - max. 6,0 m 

uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m -  
3,00 m - 3,50 m 3,00 m - 3,50 m

bediening: motor met schakelaar motor rts of io met zender

cassette: 20,2 cm hoog x 21,5 cm diep

volant: variabel, tot 1,30 m

zoekt u een optimale bescherming tegen zon, wind en inkijk?
de b-38 en b-38 prestige zijn zonneschermen die een 
maximale schaduw bieden. de b-38 prestige is een exclusief 
knikarmscherm dat bestand is tegen windkracht 6 beaufort. 
de elektrisch oprolbare volant biedt een perfecte bescherming 
tegen de laagstaande zon én biedt extra privacy. gebruikt u 
de volant niet, dan kunt u hem  volledig in de voorlijst laten 
verdwijnen. de somfy motoren met bijbehorende draadloze 
zender bedienen zowel de luifel als de volant en optioneel zelfs 
de ingebouwde ledverlichting en elektrische verwarming.

Meer opties en specificaties op p. 39.

• Krachtige knikarmen met 4 kabels
•  Driebuissysteem met verstevigde draagbuis
•   Maximale breedte van 15 m dankzij het 

koppelen van 2 luifels 
• Tot 4 m uitval

Standaardkleuren Standaardkleuren

de b-35 en b-35 prestige zijn brede windresistente 
zonneschermen. de prestige is zelfs opgewassen tegen 6 
beaufort, met een uitval tot 4 meter.

brustor
wit

raL  
8019

raL  
9001

raL  
7016 st ano

brustor
wit

raL  
8019

raL  
9001

raL  
7016 st ano

alle andere raL-kleuren in optie. alle andere raL-kleuren in optie.

B-35 
B-35 prestiGe

B-38 
B-38 prestiGe

B-35:
•  4 kabels
•  Het standaard gootprofiel zorgt voor een 

betere ondersteuning van de doekrol
•  Optie: ledstrip in boven- en onderarm

B-38:
•  Het standaard gootprofiel zorgt voor een 

betere ondersteuning van de doekrol
•  Optie: ledstrip in boven- en onderarm of 

onder de kast

verschillende versies van de luifel b-35, van een open (type a) tot een volledig 
gesloten cassette (type k). knikarmscherm b-35 prestige is enkel beschikbaar in 
gesloten (type k) of half-open versie (type i).

1,3 m

De volant van de B-38 (Prestige) 
verdwijnt volledig in de voorlijst …

… of zorgt voor extra privacy 
en schaduw.    Wijz.nr.: Omschrijving : Get.: Datum :

Mat.:
Bewerk.:

Kleur :
Gew. :

A3
Sch.:

Tek.nr. :
Art.nr. :
Get.:

Datum :

Gezien :

Datum :

Benaming :

Lourdesstraat   84
B-8940  GELUWE

tel. 056 - 53 18 53
fax. 056 - 53 18 20

s u n p r o t e c t i o n

DS B35-G.dft

08/05/2006Section View

B35-G G.V.
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Sch.:

Tek.nr. :
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Lourdesstraat   84
B-8940  GELUWE

tel. 056 - 53 18 53
fax. 056 - 53 18 20

s u n p r o t e c t i o n

DS B35-K.dft

08/05/2006Section View

B35-K G.V.
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Lourdesstraat   84
B-8940  GELUWE

tel. 056 - 53 18 53
fax. 056 - 53 18 20

s u n p r o t e c t i o n

24/03/2010Section View

B38-I G.V.

 Error: No reference DS B38-I.dft
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Sch.:

Tek.nr. :
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Lourdesstraat   84
B-8940  GELUWE

tel. 056 - 53 18 53
fax. 056 - 53 18 20

s u n p r o t e c t io n

24/03/2010Section View

B38-K G.V.

Error: No reference DS B38-K.dft
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type i

type k
type i type k
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B-50
de b-50 is een compact, volledige gesloten cassettescherm 
dat zowel op esthetisch als technisch vlak in het oog springt.

de brustor b-50 is tot 5,50 m breed leverbaar. de maximale 
uitval bedraagt 3  m. de montage gebeurt eenvoudig door 
het scherm in de muur- of plafondbeugel te haken. met 
een regelmoer kunt u gemakkelijk de helling van het scherm 
wijzigen van 0° tot 45°. dit scherm is optioneel te verkrijgen 
met afstandsbediening, ledverlichting, volant en verwarming.

Meer opties en specificaties op p. 39.  

• Zonnescherm tot 5,5 m breed
•  Eenvoudige montage met muur- of 

plafondbeugel

Afmetingen

breedte: min. 2,05 m - max. 5,50 m 

uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

bediening: somfy rts of io motor 

cassette: 15,2 cm hoog x 21,7 cm diep

Afmetingen

breedte: min. 2,05 m - max. 6 m 

uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

bediening: somfy rts of io motor 

cassette: 17,7 cm hoog x 25,7 cm diep

15
2

19
3

217
195

15
4

19
5

200
204

B-50 XL
nieuwe generatie zonneschermen met extra stevige luifelkast 
en ledstrip onder de kast.

de brustor b-50 XL is de grote broer van de compacte b-50. 
dankzij de robuustere luifelkast is de b-50 XL beschikbaar 
tot 6 m breed en heeft hij een maximale uitval van 3,50 m. 
wilt u nog meer sfeer toevoegen? dan kunt u optioneel 
ledverlichting toevoegen in de knikarmen of geïntegreerd in 
de luifelkast.

Meer opties en specificaties op p. 39.

• Extra stevige kast
•  Eenvoudige montage met muur- of 

plafondbeugel
•  Max. 6 x 3 m of 5,50 x 3,50 m 
•  Optionele led in knikarmen of onder 

de kast

Standaardkleuren Standaardkleuren

brustor
wit

raL  
8019

raL  
9001

raL  
7016 st ano brustor

wit
raL  
8019

raL  
9001

raL  
7016 st ano

alle andere raL-kleuren in optie. alle andere raL-kleuren in optie.

    Wijz.nr.: Omschrijving : Get.: Datum :

Mat.:
Bewerk.:

Kleur :
Gew. : Sch.: Art.nr. :

Get.:

Datum :

Gezien :
Datum :

Benaming :

Muizelstraat   20
B-8560  GULLEGEM

tel. 056 - 53 18 53
fax. 056 - 53 18 20

������ �������

14/06/2017Section view

B50XL
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Heeft uw huis een balkon of naar buiten draaiende deuren 
die het doek kunnen beschadigen? dan is de zonwering 
b-29 met dubbel scharnierende knikarmen de ideale keuze. 
maar ook als u zich wilt beschermen tegen een laagstaande 
zon is deze luifel met extra helling van 8° perfect! de 
volledig sluitende cassette, vervaardigd uit corrosiebestendig 
aluminium, beschermt het doek en de mechanische 
onderdelen tegen gure weersomstandigheden. de onder 
de cassette of in de elleboog ingebouwde ledverlichting 
en de dimbare elektrische terrasverwarming vormen een 
interessante optie voor koele avonden.

Meer opties en specificaties op p. 39.

B-29 twinstor
de brustor twinstor creëert schaduw waar u het wenst: 
u verankert de zonwering simpelweg in de tuin of op het 
terras zonder dat u een muur of veranda nodig heeft. de 
sluitende cassetteschermen beschermen het doek en de 
mechanische onderdelen optimaal. de  knikarmen kunt u 
bedienen met een waterdichte sleutelschakelaar of optionele 
afstandsbediening.
  
om meer warmte en licht te brengen op koelere avonden, 
kunt u ledverlichting en  elektrische terrasverwarming aan de 
structuur toevoegen.

19
7 23

4

157145

5°-15°

8°

•  Luifel met dubbele helling
•  Ideaal voor woningen met naar 

buiten draaiende deuren
• Uitval van 2,5 of 3 m
• Max. breedte 6 m

•  Zelfdragende structuur met 2 B-25 
zonneschermen, ook in B-25 Elite 
beschikbaar 

•  Dé blikvanger van elk terras
• Vrijstaande zonwering
• Elektrisch bedienbare knikarmen
• 100% sluitende cassetteschermen
• Schaduwoppervlak tot 42 m2

Afmetingen

Afmetingen

breedte: min. 3,05 m - max. 6,00 m 

uitval: 2,50 m - 3,00 m 

bediening: somfy rts of io motor 

cassette: 22,0 cm hoog x 14,5  cm diep

breedte: min. 2,05 m - max. 7,00 m 

uitval: 2 x 2,0 m of 2 x 2,5 m of 2 x 3,0 m  

Hoogte: standaard 2,7 m, in optie tot 3,0 m

bediening: motor met waterdichte sleutelschakelaar

374

197

98

Standaardkleuren

Standaardkleuren luifels

Standaardkleuren frame

brustor
wit

brustor
wit
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alle andere raL-kleuren in optie. alle andere raL-kleuren in optie.Dubbele helling dankzij ingenieuze knikarm

raL
9007 st

Naast grondankers kan men de Twinstor 
ook bevestigen in bloembakken voorzien 

van verstevigingsprofielen.
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•  Grote uitval met beperkte breedte
• Knikarmscherm max. 6 m breed
• Uitval tot 3 m

B-34 
B-34 XL
de b-34 is een budgetvriendelijk scherm dat beschikbaar is 
tot een maximale breedte van 6 m. de maximale uitval is 3 m. 
dit scherm wordt standaard met motor uitgerust, maar kan 
optioneel ook met windwerk bediend worden.

Meer opties en specificaties op p. 39.

27
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229

b-34 XL

17
8

220

b-34

B-40
de b-40 is een knikarmscherm dat uitermate 
geschikt is voor de projectmarkt. Het ontwerp 
van het scherm is gebaseerd op de b-35, maar 
dan met een ronde vormgeving. er zijn 2 types 
beschikbaar, één dat direct op de muur bevestigd 
wordt (type i) en één dat via speciale steunen ca. 
10 cm van de muur gemonteerd wordt (type k).

Meer opties en specificaties op p. 39.

•  Knikarm met 4 kabels
• Ideaal voor projectmarkt
• Beschikbaar in 2 montagetypes

Afmetingen

Standaardkleuren

breedte: min. 2,05 m - max. 7,00 m 

uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

bediening: somfy rts of io motor 

cassette: 22,5 cm hoog x 25,5 cm diep

Afmetingen

Standaardkleuren

breedte: min. 1,25 m met gekruiste armen- max. 6,00 m 

uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

bediening: somfy rts of io motor 

cassette: 17,8 cm hoog x 22 cm diep

brustor
wit

ano

alle andere raL-kleuren in optie. alle andere raL-kleuren in optie.

dankzij de gekruiste knikarmen geeft de b-34 XL 
de mogelijkheid om met een beperkte breedte 
toch een grote uitval te hebben.

25
5

220

type i
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B-20   
B-21 

•  Halfgesloten zonneschermen
• Uitval tot 3 m
• Max. breedte 5,50 m

Afmetingen

Standaardkleuren

breedte: min. 2,05 m - max. 5,50 m 

uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

bediening:somfy rts of io motor 

cassette: 13,5 cm hoog x 22,5 cm diep

winDBLocKer
wilt u wind en nieuwsgierige blikken tegenhouden én 
wat laterale schaduw creëren? kies dan voor de brustor 
windblocker. Het gespannen doek kunt u rechtstreeks aan 
de muur of aan een paal bevestigen. de geïntegreerde veer 
zorgt voor een optimale spanning  van het doek. de elegante 
beschermingskast beschermt het doek in opgerolde 
toestand en bestaat uit corrosiebestendig, gepoederlakt 
geëxtrudeerd aluminium.

de nieuwe paal omsluit  
de voorlijst van het doek 
en zorgt voor meer 
stabiliteit.

2. stabiele bevestiging in steunpaal.

3. Het ingebouwde steunwiel verhoogt het 
gebruiksgemak van de windblocker.

4. optie: baleinen ter versteviging, enkel bij een 
soltis doek.

•  Windscherm voor terras 
• Biedt extra privacy
• Manuele bediening
• Bevestiging aan muur of paal 

zoekt u zonwering voor uw balkon? Het halfgesloten zonnescherm b-20 is 
ontworpen voor montage op het plafond en beschikbaar met een helling van 5° tot 
40°. de b-21 kan zelfs gemonteerd worden onder een helling van 20° tot 60°, 
ideaal voor meer privacy en extra schaduw. met een compacte hoogte van 13,5 cm 
is de cassette van deze beide zonweringen uitermate geschikt voor montage onder 
een balkon.

Meer opties en specificaties op p. 39. B-20:
•  Montage op plafond
• Helling van 5 tot 40°

B-21:
•  Helling van 20 tot 60°
• Meer schaduw en privacy

brustor
wit

raL  
9001

Standaardkleuren

brustor
wit

raL  
9001

Afmetingen

Hoogte: acryldoek: van 1,275 m tot 2,00 m
soltis 86 doek: van 1,275 m tot 1,86 m 

uitval: 2,00 m - 3,00 m - 4,00 m

alle andere raL-kleuren in optie.

alle andere raL-kleuren in optie.

B-20: 5°- 40°

B-21: 20°- 60°

1

2

3
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1. een vergrendeling verhindert op- en afrollen 
van het scherm bij variabele windsterkte.

de nieuwe voet zorgt ervoor 
dat de voorlat op zijn plaats blijft 
en niet achteruit kan rollen bij 
hevige wind.



B-126
de b-126 creëert u als het ware een schaduwdak 
op uw rechthoekige veranda‘s, serres en hellende 
glasoppervlakken. een unieke optie is de telescopisch 
uitschuifbare extensie, die de schaduw tot 1,25  m voor 
de veranda verlegt. Het naar boven oprollen van het doek 
voorkomt het inrollen van bladeren en vuil. afhankelijk van 
het type doek kan een veranda tot 6 m uitval / 5 m breed 
/ 19 m² oppervlakte van schaduw worden voorzien. in een 
gekoppelde versie verdubbelt de maximale breedte tot 
10 m en oppervlakte tot 38 m² (acryl) of 36 m² (soltis).

uitschuifbaar tot 1,25 m•  Gemotoriseerde veranda-zonwering
•  Telescopisch uitschuifbare extensie 

mogelijk tot 1,25 m
• Tot 19 m² schaduw

Afmetingen
b-126 b-126 gekoppeld

breedte: 5 m 10 m

uitval: 6 m 6 m

motor: 1x

Max. doekoppervlak

acryl 19 m2 38 m2

soltis 86 19 m2 38 m2

soltis 92 18 m2 36 m2

15
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Standaardkleuren

brustor
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alle andere raL-kleuren in optie.

brustor sun protection  27

Afmetingen

Standaardkleuren

Doekoppervlak

acryl: 22 m2 

soltis 86: 19 m2 

soltis 92: 18 m2 

B-127 
VeranDa
de b-127 veranda is een flexibele veranda-zonwering die 
niet alleen veranda’s met een onregelmatige vorm volledig 
van schaduw kan voorzien, maar ook zorgt voor extra 
bescherming tot 1 m voorbij de zijkanten. 

in optie kan een telescopische extensie tot 1,25 m vooraan 
nog meer schaduw creëren. afhankelijk van het type doek 
voorziet deze gemotoriseerde zonwering een veranda tot 
6 m breed of 5 m uitval met een maximaal schaduwoppervlak 
van 22 m². 

• Gemotoriseerde verandazonwering 
• Extensie van 1,25 m
• Flexibiliteit troef

breedte: max. 6 m 

uitval: 5 m

bediening: somfy rts of io motor 

brustor
wit
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alle andere raL-kleuren in optie.

de b-127 kan met een extensie van 1,25 m uitgerust worden 
en zorgt aldus voor extra schaduw in uw veranda.

26  b-126

+ 1,25m
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B-127
perGoLa

de b-127 pergola is een autonome structuur die steunt op 
laterale geleiders, 2 palen en een muurbevestiging. Het is 
de ideale pergola voor uw terras. de b-127 is ook uitermate 
geschikt voor een horecaterras. onder het doekoppervlak 
van maximaal 22 m2 hebben uw klanten een  plek waar ze 
volledig kunnen ontspannen, in de schaduw of in de zon.  

•  Pergola met zelfdragende structuur
• Motor met afstandsbediening
• Verlichting in steunpalen
• Max. breedte 6 m
• Uitval tot 5 m

Inclusief afstandsbediening

Afmetingen

Standaardkleuren

Doekoppervlak

Hoogte palen: 2,25 m

breedte: max. 6 m (soltis 4,8 m)

uitval: 5 m

bediening: somfy rts of io motor

acryl: 22 m2 

soltis 86: 19 m2 

soltis 92: 18 m2 

brustor
wit
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alle andere raL-kleuren in optie.

Ledverlichting in de  
steunpalen zorgt voor  
een aangename sfeer.

optimale  doekspanning 
dankzij de standaard  
geleverde vergrendeling.

B-128 perGoLa
de b-128 pergola is een minimalistische, aluminium terrasoverkapping 
met een zon- en regenwerend dak dat werkt op basis van de zip-
screentechnologie. door de efficiënte opspanning in de zijgeleiders 
blijft het doek steeds strak 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 onzichtbaar geïntegreerde regengoot in het voorprofiel. 
 
de b-128 biedt heel wat mogelijkheden voor ledverlichting. 

• Lichte doch robuuste framestructuur
• Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
• Waterafvoer via de steunpalen
•  Optionele ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de 

ondersteuningsbalk
•  Om een betere waterafvoer te bekomen kan optioneel voor 

1 regelbare paal gekozen worden

Inclusief SOMFY afstandsbediening

Afmetingen

Standaardkleuren

brustor
wit st

raL  
7016 st

breedte: max. 6 m 

uitval: max. 5 m

bediening: somfy rts of io motor

alle andere raL-kleuren in optie.

ruime keuze uit collectie waterdichte doeken

zijkant volledig afwerkbaar met zip-screen en dakdoek

Regelbare paal Afwatering 
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B-128 VeranDa
de b-128 veranda is net als de b-128 pergola voorzien van een strak 
gespannen doek gebaseerd op basis van zip-screentechnologie. Het 
doek is bij de b-128 veranda uitsluitend zonwerend. de palen zijn 
vervangen door steunen die rechtstreeks vastgemaakt worden op het 
verandadak. op die steunen worden dan de geleiders bevestigd.

Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de zip-screentechnologie.

• Uiterst windvaste veranda-zonwering
• Perfect doseren van licht en schaduw

Afmetingen Standaardkleuren

brustor
wit st

raL  
7016 st

breedte: max. 6 m 

uitval: max. 5 m

bediening: somfy rts of io motor

er is keuze uit de doekcollecties soltis 86/92 
en acryldoeken.

alle andere raL-kleuren in optie.

topscreen
de topscreen is een zonwering voor horizontale en schuine 
glaspartijen, lichtstraten, compacte veranda’s en serres. 
de combinatie van het brustor veersysteem met de zip-
screentechnologie houdt het doek strak gespannen op 
elke hoogte, zelfs bij 6 beaufort. volledige verduistering is 
mogelijk met het verduisteringsdoek blockout Lunar.

•  Compacte verandazonwering met 
ZIP-screentechnologie

•  Geschikt voor horizontale  
en schuine glaspartijen

• Bestand tegen 6 Bft
•  Hoogwaardig zonwerend of 

verduisterend doek

Afmetingen

type doek: soltis 86 - soltis 92 - blockout Lunar (verdu-
isterend) 

Hoogte doek: tot 3 m*

uitval: tot 3 m*

max hoek: 0- 90°

bediening: motor met schakelaar of met zender

cassette: 11 cm x 11 cm
Standaardkleuren

brustor
wit
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alle andere raL-kleuren in optie.

3m x 3m

30  b-128 veranda
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Zipscreen
de b-1085, b-1100 en b-1350 zip zijn extreem windvaste, 
zon- en insectenwerende screens. Het unieke ritssysteem 
houdt het doek op elke hoogte in de zijgeleider. de zipscreen 
beantwoordt aan de hoogste windclassificatie. u heeft de 
keuze tussen een ronde of vierkante behuizing afhankelijk 
van de hoogte van de screen. Het maximale doekoppervlak 
van de zipscreen kan tot maar liefst 18 m2 oplopen. de 
zipscreen is ook in een gekoppelde versie beschikbaar.

•  Windvaste zonwering
• Insectenwerend doek
•  Bestand tegen hoge windsnelheden
• Ronde of vierkante behuizing

bij alle standaard en zipscreens kan de rolas heel 
eenvoudig frontaal uit de kast genomen worden, 
zonder de screen te demonteren.

Dimensions

Standaardkleuren

b-1085 sr/C zip b-1100 sr/C zip b-1350 C zip

type doek: screendoek (sergé 600) - soltis 86 - soltis 92 - blockout Lunar (verduisterend)

Hoogte: max 1,8 m max 3,5 m max 6,0 m

breedte: 0,8 - 3,6 m 0,8 - 4,0 m 0,9 - 6,0 m

breedte  
gekoppeld: 1,2 m - 7,2 m niet mogelijk

oppervlakte: 6,5 m2 - 13 m2 14 m2 - 25,2 m2 18 m2 / --

afmetingen 
kast: 8,5 cm x 8,5 cm 10,5 cm x 10,5 cm 13,5 cm x 13,5 cm

bediening: somfy motor met schakelaar (manueel*) somfy motor met schakelaar

geleider: clipsgeleider of geschroefde geleider

Creëer een comfortabel 
met behoud van het uitzicht

binnenklimaat
brustor

wit
raL  
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raL  
9001

raL  
7016 st ano

alle andere raL-kleuren in optie.

nieuw systeem voor een 
betere opspanning 
van het doek.

ronde kast vierkante kast

* bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.

optioneel zonnepaneel met maximale 
afmeting van 3,5 x 3 m. 
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HoeKscreenB-1200 Zip
deze brustor hoekscreen is qua technologie gebaseerd op de 
sterke, windvaste b-1350 c opbouwscreen met rechte kast. 
Het is een volautomatisch, panoramisch screen dat in een 
rechte hoek gelijkmatig op en neer glijdt in de buitenste 
zijgeleiders. in de hoek zelf zijn geen storende profielen. ideaal 
dus voor situaties waarbij het glasraam zonder steunprofiel 
samenkomt in de hoek. dit zorgt vooral voor een breed 
ongehinderd buitenzicht terwijl omgekeerd de schaduw 
gelijkmatig wordt verkregen in de woonruimte. 
 
de aansturing kan gebeuren door een elektrische motor Lt, 
rts of io. met deze laatste kan dit screen met alle gemak 
bediend worden vanaf de smartphone. de motor bevindt zich 
steeds aan de langste zijde. 

•  Screenkast en zijgeleiders kunnen integraal ingebouwd worden
• Voorlat verdwijnt in de screenkast
•  Screen te plaatsen samen met de ramen
•  Eenvoudige toegang tot rolas en doek

de b-1200 wordt volledig ingebouwd in de spouwmuur en  loopt naadloos over van de muur 
naar het raam. geen storende elementen die het zicht belemmeren. geheel volgens het brustor 
zipscreen principe glijdt de screen volautomatisch windvast via de zijgeleiders naar beneden. de 
zware onderlijst houdt het doek strak in de zijgeleiders. zipscreens zijn de garantie voor windvaste, 
zonfilterende en insectenwerende raamdoeken. de b-1200 kan in een heel assortiment 
screendoeken geleverd worden. Het vervangen van de doekrol kan hierbij op zeer eenvoudige 
manier gebeuren.

B-1200 ooK GeKoppeLD BescHiKBaar

 max. breedte 7,2 m  

max. hoogte 3,5 m

Afmetingen

type doek: soltis 86 - soltis 92 - blockout Lunar (verduister-
end)
maximum hoogte: tot 3,5 m

maximum breedte: tot 5 m (gekoppeld tot 7,2 m)

bediening: somfy motor met schakelaar (rts of io in optie)

Standaardkleuren

brustor
wit

raL  
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alle andere raL-kleuren in optie.

Innovator in Sun Systems
BRUSTOR R

B-1200 ZIP screen inbouw * 

NIEUW

Kenmerken en voordelen
- Screenkast en zijgeleiders kunnen volledig ingebouwd worden
- Voorlat verdwijnt in de screenkast
- Screen te plaatsen samen met de ramen
- Standaard met driedelige zijgeleiders voor eenvoudige demontage  
 van de doekrol
- B1200: rechthoekige kast van 16,5cm x 12cm
- Geleverd met somfy LT motor en muurschakelaar
- Maximum afmetingen Screen: 12m² opp. / 5m breed / 3,5m hoog
- Maximum afmetingen Soltis: 12m² opp. / 4,4m breed / 3,5m hoog
- Rolas van Ø78 tot 4m, Ø85 > 4m
- B1200 Zip kan niet gekoppeld worden

Opties
- Meerprijs Altus RTS motor met Telis 1 zender
- Meerprijs Somfy Sunea io motor (zender in optie)
- Verduisteringsdoek...
- ...

Kleuren B1200 Zip
- Geannodiseerd 20µm
- RAL 9016 Structuur
- RAL 7016 Structuur
- Andere RAL kleuren mits meerprijs

Onzichtbare plaatsing in de spouw
Volledig van buitenaf te plaatsen en te onderhouden
Inbouw voor passiefwoningen (geen koudebruggen)
Windvaste, zon- en insectenwerende uitvoering (ZIP)

30
m
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De B-1200 is de nieuwste telg in de uitgebreide Brustor screen familie. Volledig 
ingebouwd in de spouwmuur loopt het design naadloos over van de muur naar 
het raam. Geen storende elementen die het zicht verarmen. Geheel volgens het 
Brustor ZIPscreen principe glijdt de screen volautomatisch windvast via de “onz-
ichtbare” zijgeleiders naar beneden. De voorlat houdt de screen strak in het ge-
heel en opgerold verdwijnt die voorlat volledig in de screenkast. ZIP screens zijn 
de garantie voor windvaste, zonfilterende en insectenwerende raamdoeken. De 
B-1200 kan in een heel assortiment screendoeken geleverd worden. Het vervan-
gen van de doekrol kan hierbij op zeer eenvoudige manier gebeuren. Standaard 
wordt de kast geleverd in 20µm geanodiseerd, 7016 en 9016 gestructureerd of in 
de gewenste RAL kleuren.  
De vele afwerkingsmogelijkheden maken dat de B-1200 past bij elke gevel of 
project.

* De B-1200 kan in specifieke gevallen ook toegepast worden als OPbouwscreen 
   bij de pergola’s van Brustor.

ZIP screen
T E C H N O L O G Y

1

2

3

4 5

1. Spouwmuur
2. Rolas
3. Voorlat
4. Zijgeleider
5. Raam

www.brustor.com

Standaardkleuren

brustor
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alle andere raL-kleuren in optie.

zijgeleiders met zip-screen technologie

13
5

135

Afmetingen
maximum hoogte: tot 3 m

maximum breedte: tot 5 m

bediening: somfy motor met schakelaar (rts of io in optie)

•  Ideaal bij hoekconstructies waar de glasramen 
tegen elkaar aansluiten zonder hoekprofiel



36  kabeLscreen / standaard screen brustor sun protection  37

KaBeLscreen
bij deze budgetvriendelijke versie van de standaard screens 
zijn de zijdelingse geleiders vervangen door stijlvolle stalen 
kabels. door hun esthetisch aspect kunt u kabelscreens niet 
alleen buiten, maar ook binnen gebruiken als functionele en 
decoratieve zonwering.

• Elegant en functioneel 
• Met stijlvolle stalen kabels
• Voor binnen én buiten

Afmetingen
type doek: screendoek (sergé 600), soltis 86 - 
soltis 92 - blockout Lunar (verduisterend)

Hoogte doek: max. 2 m

breedte: 0,60 m - 4 m  (niet koppelbaar)

max oppervlakte: 8 m2

afmetingen kast: 10,5 cm x 10,5 cm

windvastheid: ce windklasse 2

bediening: motor / manueel*

stanDaarD screen
b-1085 en b-1100 zitten naargelang de hoogte van het 
raam in een compacte en elegante behuizing. de maximale 
breedte bedraagt 4 m voor een enkele en 7,20 m voor een 
gekoppelde screen. de maximale hoogte van de screen is 
4 m. dankzij de kleine discrete kastjes passen de brustor 
screens perfect bij elke gevel. de screens kunnen als optie 
in elke raL-kleur geleverd worden. naast de standaard 
screen is er ook een inbouwversie beschikbaar. 

• Verticale raamzonwering
• Maximale privacy
• Met geïntegreerde motor
• Max. breedte 4 m

B-2100 uitVaLscHerM
de brustor b-2100 is een stormvast uitvalscherm met 
vaste armen. een sluitende aluminium cassette beschermt 
het doek en de mechanische onderdelen tegen gure 
weersomstandigheden. dankzij een ingebouwd veersysteem 
blijft het doek steeds onder spanning. Het uitvalscherm is 
maximaal 5 m breed en gekoppeld 6 m. in optie kunt u de 
standaardmotor vervangen door windwerk met zwengel.

• Stormvast uitvalscherm
• Helling tot 90° of 135°
• Max. breedte 5 m

Afmetingen

type doek: screen, soltis, acryldoek

Hoogte doek: 0,65 m - 5 m (gekoppeld tot 6 m)

uitval: 0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m
(afhankelijk van breedte en doeksoort)

max hoek: tot 90° of 135°

bediening: motor (windwerk in optie)

cassette: 12,8 cm x 12,8 cm

Standaardkleuren

brustor
wit
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Afmetingen

b-1085 sr/C b-1100 sr/C

type doek: screendoek (sergé 600) soltis 86 - soltis 92

Hoogte doek max 3,5 m max 4,0 m

breedte 0,6 - 3,6 m 0,6 - 4,0 m

breedte  
gekoppeld: 1,2 m - 7,2 m

oppervlakte: 8 m2 - 16 m2

afmetingen 
kast: 8,5 cm x 8,5 cm 11 cm x 11 cm

bediening: motor (manueel*)

Standaardkleuren

brustor
wit
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alle andere raL-kleuren in optie.

alle andere raL-kleuren in optie.

*  bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden  
door windwerk.

*bij beperkte afmetingen kan de motor  
vervangen worden door windwerk.

Standaardkleuren

brustor
wit

raL  
8019

raL  
9001

raL  
7016 st ano

alle andere raL-kleuren in optie.
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p x p x 14 3,75 p optie optie optie x optie p p p p p p

p x x p 14 3,75 x p optie x optie optie aLLe raL-kLeuren gratis p

p p x x 14 3 p optie optie x x optie p p p p p p

p x p x 14 3,75 p optie optie optie x optie p p p p p p

p x x p 14 3,75 x p optie x optie optie aLLe raL-kLeuren gratis p

p p x x 14 3 p optie optie x x optie p p p p p p

p x p x 14 3,75 p optie optie p x optie p p p p p p

p x x p 14 3,75 x p optie x optie optie aLLe raL-kLeuren gratis p

optie x x x 15 4 p optie optie optie x optie p p p p p p

optie x x p 15 4 x p optie x optie optie p p p p p p

optie x x x 6 3,5 p optie optie optie x optie p p p p p p

optie x x p 6 3,5 x p optie x optie optie p p p p p p

p p x x 5,5/5 3/2,5 p optie x x x x p p p p p p

p x p x 6/5,5 3/3,5 p optie x p x optie p p p p p p

p p x x 6 3 p optie x optie x optie p optie optie optie x p

x p x x 6 3 p optie x x x optie p optie optie optie x p

optie x x x 7 3,5 p optie x x x x optie optie optie optie p x

x p x x 5/5,5 3/2,5 p optie x x x x p optie p optie x p

x p x x 5/5,5 3/2,5 p optie x x x x p optie p optie x p
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Brustor

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.

DÉ speCiaList in terrasoVerkappingen,  
zonnesCherMen  & sCreens

Meer info of Vragen?
muizelstraat 20, 8560 gullegem, belgium
T +32(0)56 53 18 53  
www.brustor.com
info@brustor.com



www.brustor.com

muizelstraat 20 | 8560 gullegem | belgium
t +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

uw brustor dealer


