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2. Welke armen?
Uw scherm is voorzien van 2 of meerdere armen, bestaande uit een voor- en achterarm, een verbindings-
stuk, de elleboog, en werkt door middel van een verensysteem met kabels. Alle Brustor armen beantwoor-
den aan de  Europese norm EN 13561 voor windbelasting.

2 kABelS 4 kABelS 4 kABelS PreStige
windklasse 2 2 3

windsterkte 5 beaufort 5 beaufort 6 beaufort

maximale 
 belasting

100 kg - Alu onderdelen in 
 gietwerk

105 kg - Alu onderdelen 
in  gietwerk

130 kg - Alu onderdelen 
in smeedwerk

hoogte arm 66 mm 71 mm 73 mm

wanddikte 2,5 mm 2,5 mm 3 mm

LED extern extern geïntegreerd

4. Welke breedte?
Het is aanbevolen een scherm te kiezen dat proportioneel en esthetisch ver-
antwoord is voor uw gevel en dat tegelijkertijd ook een goede bescherming 
garandeert van uw  interieur.

1 scherm 2 schermen

5. Welk doek?
Het is aanbevolen om voor uw scherm een kwalitatief hoogstaand acryldoek 
te kiezen. Dit is een in de massa gekleurd doek, dat een hoge kleurvastheid 
garandeert en tevens een  speciale behandeling kreeg tegen water en vuil.

Brustor, uw innovatieve partner 
in zonwering
Brustor nv is een jong en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in de productie 
en verkoop van hoogwaardige buitenzonweringen, screens en Outdoor Living 
terrasoverkappingen. De gedreven R&D afdeling ontwikkelt jaarlijks duurzame 
en innoverende producten die via de Belgische productie-eenheid hun weg 
vinden naar vele trouwe klanten in Europa en verder.
Brustor is in 2013 verhuisd naar nieuwe en grotere gebouwen te Gullegem-
Moorsele. Samen met de reeds aanwezige eigen poederlakinstallatie staan 
deze productie-eenheden in voor een grote fl exibiliteit en snelle levertijden. 
In de nieuwe gebouwen is er bovendien plaats voor een showroom, evenals 
een opleidingscentrum voor de dealers.

www.brustor.com

Belangrijke info bij de keuze van uw knikarmscherm

1. Welke luifelkast?

Een volledig gesloten 
kast die het doek en 
de armen beschermt 
tegen regen, sneeuw, 
vervuiling en stof, 
wordt aanbevolen.

Een afdekkap 
beschermt het doek 
slechts gedeeltelijk 
en is aldus af te 
raden.
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5 jaar garantie 
Alle Brustor producten worden uitvoerig getest 
en beantwoorden aan de strengste criteria. 
Onze installateurs zijn hoog gekwalifi ceerde 
professionals en  volgen op regelmatige tijdstip-
pen 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 plaatse-
lijke Brustor verdeler.

CE Certifi caat 
Alle Brustor zonweringproducten 
zijn conform de  Europese normen 
inzake veiligheid.

BRUSTOR nv, Lourdesstraat 84, B-8940 Geluwe
06

EN 13561
blind for external use

Wind resistance: Technical class 2

deze aanpak zijn de Brustor 

garantievoorwaarden kunt 
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BRUSTOR WINDBLOCKER 33
Windvrije privacy

BRUSTOR TWINSTOR 34 
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Inhoudstafel

3. Welke uitval?
Het schaduwoppervlak onder uw scherm kan 
variëren naar gelang de oriëntatie, het uur van de 
dag, het tijdstip van het jaar, … Hou hier rekening 
mee bij de keuze van de uitval!

2,5 m 3,5 m

6. Motorisatie?
Tegenwoordig zijn quasi alle schermen voorzien van 
een buismotor met schakelaar of afstandsbediening. 
Om in alle vrijheid van uw scherm te kunnen genie-
ten wordt afstandsbediening aangeraden.

Motor met  schakelaar Motor met 
 afstandsbediening 
(beste keuze)

2,50 m

1,15 m

2,00 m

3,50 m

2,00 m

2,15 m

Belangrijke info bij de keuze van uw knikarmscherm
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Windklasse 3: 
tot windkracht 6 Beaufort
De B-25 Prestige, de topversie van de collectie B-25 zonneluifels, weerstaat een 
windkracht tot 6 Beaufort. Zoals de andere Prestige zonweringen is ook deze luifel 
uitgerust met knikarmen van 73mm met 4 kabels, die voldoen aan de hoogste Euro-
pese CE norm inzake windresistentie (EN 13561). De Somfy motor met bijhorende 
draadloze zender zorgt voor een gebruiksvriendelijke en betrouwbare bediening. Bij 
koelere avonden vormen de in ellebogen ingebouwde LED verlichting en de dimbare 
elektrische terrasverwarming een interessante optie. Knikarmscherm B-25 Prestige 
is standaard leverbaar tot een breedte van 14m en met een uitval van 3m, 3,5m of 
3,75m. Alle RAL kleuren zijn standaard en zijn combineerbaar met enkele honderden 
verschillende acryldoeken.

Knikarmscherm B-27 Prestige is een variante met een rechthoekige behuizing, pas-
send bij strakke en moderne gevels. Meer informatie vindt u op pagina 11.

73 mm
58 mm

De nieuwe windklasse 3 Prestige knikarm: 
73 mm hoog, met aluminium smeedstukken 
en 4 kabels.

De zonwering wordt 
motorgestuurd via afstandsbediening.

met 
afstands-
bediening

windkracht

6!



Brustor B-27 Prestige: 
de techniek van de B-25 
Prestige in een strak design 
(zie pagina 11) 22

,0
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m

14,7 cm

new

brustor b-25 PrEstiGE
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oPtiEs

Voor frissere avonden: terrasverwarming(en) van 
2.000 W met afstandsbediening.

winDklASSe VOlgenS eurOPeSe Ce nOrm en 13561 1 2 3

Windkracht in Beaufort 4 5 6
Windsnelheid in km/uur tot 28 km/u 29 - 38 km/u 39 - 49 km/u

Brustor knikarmscherm alle Brustor 
luifels

alle Brustor 
luifels

alle Brustor 
Prestige luifels

Afmetingen

breedte min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,00 m)
uitval 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
bediening Somfy RTS motor met draadloze zender
cassette 22,0 cm hoog x 14,7 cm diep

Een volant, zowel recht als gegolfd, kan als optie 
gekozen worden op de meeste Brustor luifels.

Voor de koppeling van 2 schermen wordt een 
 tussenrol bijgeleverd.

Voorlatondersteuning met 2 telescopische palen 
kan ingebouwd worden onderaan de voorluifel.

14,7 cm

BruStOr B-25 PreStige

BruStOr B-27 PreStige

22
,0

  c
m

Bevestiging aan  plafond 
mogelijk.

StAnDAArD kleuren B-25 PreStige

Alle RAL kleuren zijn standaardAlle RAL kleuren zijn standaard

In de elleboog ingebouwde LED verlichting: 
schokresistent en centraal geplaatst. 

Een schokvaste en waterbestendige LED strip 
kan onder de cassette ingebouwd worden.



brustor b-25 ElitE
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Robuust en elegant tegelijkertijd
De B-25 Elite, de meest populaire van de collectie B-25 zonneluifels, is uitermate 
geschikt voor grotere uitvallen. Deze zonwering is uitgerust met knikarmen van 71cm 
hoog met 4 kabels, waardoor een nog betere doekspanning ontstaat en een uitval tot 
3,75m mogelijk is. De aluminium zijplaten en volledig sluitende cassette zorgen niet 
alleen voor een elegante afwerking maar garanderen ook een betere bescherming bij 
ongunstige atmosferische omstandigheden. De B-25 Elite is leverbaar tot een breedte 
van 14m in gekoppelde versie en 7m voor een ongekoppelde luifel. In optie kan op de 
elleboog van de knikarmen een LED verlichting aangebracht worden met afstands-
bediening. Ook hier bestaat de keuze tussen 6 standaardkleuren, 200 optionele RAL 
variaties en enkele honderden verschillende acryldoeken.

Knikarmscherm B-27 Elite is een variante met een rechthoekige behuizing, passend 
bij strakke en moderne gevels. Meer informatie vindt u op pagina 11.

71 mm

58 mm

De Elite knikarm: 71 mm hoog en met 4 kabels 
voor een verhoogde doekspanning.

Voor de koppeling van 2 schermen wordt een 
 tussenrol bijgeleverd.



brustor b-25 ElitE
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oPtiEs

Voor frissere avonden: terrasverwarming(en) van 
2.000 W met afstandsbediening.

De driepuntsbevestiging garandeert een 
perfecte montage.

Afmetingen

breedte min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,00 m)
uitval 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
bediening motor (windwerk in optie)
cassette 22,0 cm hoog x 14,7 cm diep

StAnDAArD kleuren B-25 elite

Brustor wit, bruin RAL 8019, ivoor RAL 1015, 
 geanodiseerd 20 micron, crème RAL 9001, 
antracietgrijs RAL 7016 structuur. 
Andere Ral-kleuren in optie.

1

2

3

Brustor B-27 elite: 
de techniek van de 
B-25 elite in een 
strak design 
(zie pagina 11)

22
,0

 c
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14,7 cm

Bevestiging aan  plafond 
mogelijk.

Een volant, zowel recht als gegolfd, kan als optie 
gekozen worden op de meeste Brustor luifels.

14,7 cm

22
,0
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BruStOr B-25 elite

BruStOr B-27 elite

Voorlatondersteuning met 2 telescopische palen 
kan ingebouwd worden onderaan de voorluifel.

Aan de elleboog opgebouwde LED verlichting: 
schokresistent en centraal geplaatst. 

Een schokvaste en waterbestendige LED strip 
kan onder de cassette ingebouwd worden.
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Als gegoten voor iedere gevel
Knikarmscherm B-25 is een cassettescherm dat door zijn compacte afmetingen en 
bestudeerde vormgeving als gegoten zit op iedere gevel. De volledig sluitende cas-
sette, vervaardigd uit corrosiebestendig poedergelakt geëxtrudeerd aluminium, 
beschermt het doek en de mechanische onderdelen optimaal tegen alle weers-
omstandigheden. De B-25 heeft een maximale uitval van 3m en breedte van 14m 
(ongekoppeld 7m). Ook hier bestaat de keuze tussen 5 standaardkleuren, 200 optio-
nele RAL variaties en enkele honderden verschillende acryldoeken. Zoals alle Brustor 
knikarmschermen is ook de luifel B-25 standaard uitgerust met een Somfy motor met 
muurschakelaar en behoort een motor met afstandsbediening tot de opties.

Knikarmscherm B-27 is een variante met een rechthoekige behuizing, passend bij 
strakke en moderne gevels. Meer informatie vindt u op pagina 11.

De standaard B-25 knikarm: 66 mm hoog en 
met 2 kabels.

66 mm
58 mm

Voor de koppeling van 2 schermen wordt een 
 tussenrol bijgeleverd.
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oPtiEs

Voor frissere avonden: terrasverwarming(en) van 
2.000 W met afstandsbediening.

Kapsteun voor bevestiging onder het scherm
beschikbaar in 50-70 cm H (tot max. 5 m L).

StAnDAArD kleuren B-25

Brustor wit, bruin RAL 8019, ivoor RAL 1015, 
geanodiseerd 20 micron, crème RAL 9001. 
Beperkte meerprijs: antracietgrijs RAL 7016 
structuur. Andere RAL kleuren in optie.

20
,0

 c
m

14,2 cm

Bevestiging aan  plafond 
mogelijk.

Afmetingen

breedte min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,00 m)
uitval 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
bediening motor (windwerk in optie)
cassette 20 cm hoog x 14 cm diep

Een volant, zowel recht als gegolfd, kan als optie 
gekozen worden op de meeste Brustor luifels.

14,0 cm

20
,0

  c
m

BruStOr B-25

BruStOr B-27

Brustor B-27: 
de techniek van de 
B-25 in een strak 
design (zie pagina 11)

Voorlatondersteuning met 2 telescopische palen 
kan ingebouwd worden onderaan de voorluifel.

Aan de elleboog opgebouwde LED verlichting: 
schokresistent en centraal geplaatst. 

Een schokvaste en waterbestendige LED strip 
kan onder de cassette ingebouwd worden.
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14,5 cm
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brustor b-29

Met dubbele helling
De zonwering B-29 met dubbel scharnierende knikarmen is ontworpen voor 
gevels met naar buiten openende deuren die bij een gewone zonneluifel 
het doek zouden beschadigen. Ook bij balkons of een laagstaande zon is 
deze luifel met extra helling van 8° de ideale oplossing. De volledig slui-
tende cassette, vervaardigd uit corrosiebestendig aluminium, beschermt 
het doek en de mechanische onderdelen tegen gure weersomstandig-
heden. Knikarmscherm B-29 heeft een uitval van 2,5 of 3,0m en maximale 
breedte van 6m. De onder de cassette of in de elleboog ingebouwde 
LED verlichting en de dimbare elektrische terrasverwarming vormen een 
 interessante optie voor koele avonden.

new

Afmetingen
breedte min. 3,05 m - max. 6,00 m
uitval 2,50 m - 3,00 m
bediening motor (windwerk in optie) 
cassette 20 cm hoog x 14,5 cm diep

StAnDAArD kleuren B-29

Brustor wit. 
Andere RAL-kleuren in optie.

Dankzij de ingenieus ontworpen arm kan het 
scherm eerst quasi horizontaal uitlopen waarna 
de arm halfweg 8° naar beneden helt.

5°-15°

8°



brustor b-27 PrEstiGE | b-27 ElitE | b-27

1111

Een architecturaal strak design
Knikarmschermen B-27 in Prestige, Elite en standaard ver-
sie onderscheiden zich met hun eigentijdse, rechthoekige 
vorm geving. Alle drie modellen zijn uitermate geschikt 
voor moderne huizen en kunnen desgewenst geïntegreerd 
worden in de façade. De technische specifi caties zijn iden-
tiek aan die van de gelijknamige B-25 modellen in Prestige, 
Elite en standaard versie. Standaard wordt deze zonneluifel 
geleverd in Brustor wit. Meer dan 200 andere RAL kleuren 
vormen een waardig alternatief.

StAnDAArD kleuren B-27 (PreStige/elite)

Brustor wit. 
Andere RAL-kleuren in optie.

B-27: 20,0 cm
B-27 elite/PreStige: 
22,0 cm

B-27: 14,2 cm - B-27 elite/PreStige: 14,7 cm

Afmetingen Breedte uitval windklasse Bediening

B-27 Prestige 3,49 - 14,00 m 3,00 - 3,75 m Windklasse 3 motor met zender
B-27 Elite 2,05 - 14,00 m 1,50 - 3,75 m Windklasse 2 motor (windwerk in optie)
B-27 2,05 - 14,00 m 1,50 - 3,00 m Windklasse 2 motor (windwerk in optie)

INGEBOUWD INGEBOUWD

new
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Tot windkracht 6 Beaufort 
met 4 m uitval
Zonwering B-35 Prestige is ontworpen als driebuissysteem met een verstevigende 
draagbuis van 30mm x 50mm en knikarmen van 73mm met 4 kabels die voldoen aan 
de hoogste Europese CE norm inzake windresistentie (EN 13561). Deze knikarmscher-
men weerstaan dan ook aan een windkracht tot 6 Beaufort (windklasse 3) met een 
uitval tot 4m, zelfs bij een doek van 15m uit één deel. Optioneel is deze zonneluifel uit-
gerust met een volledig gesloten cassette, ingebouwde LED verlichting en elektrische 
verwarming. Als alternatief voor de 6 standaard kleuren zijn in optie 200 andere RAL 
variaties mogelijk, combineerbaar met enkele honderden verschillende acryldoeken.

Knikarmscherm B-35 is een variante met windresistentie tot 5 Beaufort (CE wind-
klasse 2). De motorbediening met afstandsbediening is hier een optie, evenals de aan 
de ellebogen opbouwbare LED verlichting.

73 mm
58 mm

B-35 Prestige is uitgerust met windklasse 3 
knikarmen van 73 mm hoog met aluminium 
smeedstukken en 4 kabels.

windkracht

6!

Schermen breder dan 7,5 m worden standaard 
geleverd met tussenrol, maar tot 15 m is ook 
een doek uit één deel mogelijk.

Een optionele volant zorgt voor extra 
schaduw en is beschikbaar met recht 
of golvend profi el.



brustor b-35 PrEstiGE | b-35
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oPtiEs

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). Het gootprofi el G is voor alle versies beschikbaar als optie.

Afmetingen B-35 Prestige B-35

breedte 3,50 m - 15,00 m 2,05 m - 15,00 m

uitval 3,00 m - 3,50 m - 
4,00 m

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

Windklasse Windklasse 3 Windklasse 2

bediening motor met zender motor 
(windwerk in optie)

Brustor wit, bruin RAL 8019, ivoor RAL 1015, geanodiseerd 20 micron, 
crème RAL 9001, antracietgrijs RAL 7016 structuur. 
Andere RAL kleuren in optie.

B-35 Prestige | B-35

StAnDAArD kleuren B-35 PreStige | B-35

profi el type g

Afmetingen B-35 Prestige B-35StAnDAArD kleuren B-35 PreStige | B-35

Een extra voorlatondersteuning met 2 telesco-
pische palen kan ingebouwd worden onder-
aan de voorluifel.

Voor frissere avonden: terrasverwarming(en) 
van 2.000 W met afstandsbediening.

B-35: aan de elleboog opgebouwde LED 
verlichting

B-35 Prestige: in de elleboog ingebouwde LED 
verlichting

18,2 cm

20
 c

m

Een schokvaste en waterbestendige LED strip 
kan onder de cassette ingebouwd worden.



tot 1,30 m

… of zorgt voor extra privacy en schaduw.

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

brustor b-38 PrEstiGE | b-38 b-35 AutoVolANt
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Ideaal bij  laagstaande zon
Zonwering B-38 Prestige is een exclusief windklasse 3 knikarmscherm met een 
oprolbare volant die volledig in de voorluifel kan verdwijnen. Deze variabele volant 
met uitval tot 1,30 m biedt een perfecte bescherming tegen de laagstaande zon 
en zorgt voor extra privacy. De Somfy motoren met bijhorende draadloze zender 
bedienen zowel de luifel als de volant en optioneel zelfs de ingebouwde LED ver-
lichting en elektrische verwarming. Knikarmscherm B-38 Prestige is leverbaar met 
een breedte tot 6m en met een uitval van 3m of 3,5m.
 
Knikarmscherm B-38 is een variante met een uit-
val van 1,50 tot 3,50 m en met windresistentie tot 5 
Beaufort (CE windklasse 2). De afstandsbediening 
van de motor is hier een optie, evenals de aan de 
ellebogen opbouwbare LED verlichting.

tot 1,30 m

B-38 (Prestige)

212



B-38 & B-35 Autovolant: aan de elleboog 
opgebouwde LED verlichting

brustor b-38 PrEstiGE | b-38 b-35 AutoVolANt
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Voor frissere avonden: terrasverwarming(en) 
van 2.000 W met afstandsbediening.

Afmetingen B-38 Prestige B-38 B-35 Autovolant

breedte 3,50 m - 6,00 m 2,05 m - 6,00 m 2,65 m - 6,00 m

uitval 3,00 m - 3,50 m 1,30 m - 2,00 m - 2,50 m - 
3,00 m - 3,50 m

1,30 m - 2,00 m - 2,50 m - 
3,00 m

windklasse windklasse 3 windklasse 2 windklasse 2

volant variabel, tot 1,30 m variabel, tot 1,30 m altijd 50 cm

bediening motor met zender motor met schakelaar motor met zender

b-35 AutoVolANt

20,2 cm 

20,3 cm

22 cm

B-38 (PreStige)

B-35 AutOVOlAnt

50 cm

De B-35 autovolant beschikt over een vaste en automatische volant van 
50 cm en is ideaal tegen de laagstaande zon ‘s avonds of in de winter.

B-35 AutOVOlAnt

21,2 cm

B-35 AutOVOlAnt StAnDAArD kleuren B-38 Prestige | B-38 | B-35 Autovolant

B-38 Prestige | B-38: 
Brustor wit, crème RAL 9001, 
antracietgrijs RAL 7016 structuur.
B-35 Autovolant: 
Brustor wit, crème RAL 9001.

Andere kleuren in optie.

oPtiEs

Een schokvaste en waterbestendige LED strip 
kan onder de cassette 
ingebouwd 
worden.

B-38 Prestige: in de  elleboog ingebouwde LED 
verlichting
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brustor b-34 | b-34 Xl

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

De B-34 XL geeft de mogelijkheid om met een beperkte breedte toch een grote uitval 
te hebben.

B-34 Xl met gekruiSte Armen B34 met AfDekkAP

kleuren

Brustor wit. 
Andere RAL-kleuren in optie.

Afmetingen

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 motor (windwerk in optie)

19,3

23,4
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brustor b-40

Rond design
De B-40 is een knikarmscherm dat uiter-
mate geschikt is voor de projectmarkt. Het 
scherm is ontworpen op basis van de B-35 
maar heeft 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). 

25,5

B-40 i B-40 k

kleuren

Geanodiseerd 20 micron. 
Andere kleuren in optie.

Afmetingen

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 motor

25,5



brustor b-50
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Compact en 
esthetisch
De Brustor B-50 is een uiterst compact en volledig 
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 3m. De montage gebeurt eenvou-
dig door het scherm in de muur- of plafondbeugel 
te haken. Door middel van een  regelmoer kan men 
gemakkelijk de helling van het scherm wijzigen 
van 0° tot 45°.
De Brustor B-50 is standaard voorzien van een 
Somfy buismotor of kan optioneel met windwerk 
met zwengel uitgerust worden.

Door middel van een regelmoer kan men gemakkelijk 
de helling van het scherm wijzigen van 0° to 45°.

Bevestigd op de muur en 
onder de luifel, zorgt de 
optionele LED strip voor een 
waterdichte verlichting.

Standaard is er ook plafondbevestiging  mogelijk.



brustor b-50
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Standaard geleverd met doekbeschermings-
profi el.

Afmetingen

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

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

bediening motor (windwerk in optie)

Brustor wit,  
crème RAL 9001, 

geanodiseerd 20 micron. Beperkte meer-
prijs: antracietgrijs RAL 7016 structuur, 
bruin RAL 8019. Andere RAL kleuren in optie.

StAnDAArD kleuren B-50

B-50 met wandmontage
B-50 met plafondmontage 
(geen meerprijs)

15,2

21,7

Het volledige scherm inclusief de zijkappen 
zijn uit aluminium vervaardigd (exclusief 

de gratis kunststof afdekkapjes). 
Een doekbeschermingsprofi el is 

eveneens standaard voorzien.



brustor b-23
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De B-23 is een half gesloten kwaliteits-
vol cassettescherm aan een interessante 
prijs. De maximale breedte bedraagt 6m 
(met een extra derde arm) en de maxi-
male uitval 3m.
Het scherm is zeer compact en kleeft 
als het ware tegen de gevel. De mon-
tage verloopt eenvoudig en snel dankzij 
de bijgeleverde muursteunen waar het 
scherm perfect in past. De B-23 is stan-
daard in wit en crème leverbaar.

Afmetingen

breedte
min. 2,05 m
max. 5,50 m
max. 6,00 m (3 armen)

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

bediening motor (windwerk in optie) 

Brustor wit, crème RAL 9001. 
Andere kleuren in optie.

kleuren

Eenvoudige montage dankzij muursteunen.

13
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brustor b-21 | b-20
Het half-gesloten zonnescherm B-20 is 
ontworpen voor montage op het plafond 
en beschikbaar met een helling van 5° 
tot 40°. De bijna gelijkaardige luifel B-21 
kan zelfs gemonteerd worden onder 
een helling van 20° tot 60°, ideaal voor 
meer privacy en extra schaduw. Beide 
zonneschermen zijn leverbaar met een 
uitval tot 3,0m en een maximale breedte 
van 5,5m. Met een compacte hoogte 
van 13,5cm is de cassette van deze beide 
zonweringen uitermate geschikt voor 
montage onder een balkon.

13,5

Luifel B-20 kan gemonteerd worden onder een helling van 5° tot 40°, luifel B-21 van 20° tot 60°.

B-21: 20°-60°

B-20: 5°-40°

22,5

Afmetingen

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

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

bediening motor (windwerk in optie) 
Brustor wit, crème RAL 9001. 
Andere kleuren in optie.

kleuren

new
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Genieten van uw veranda
De gemotoriseerde zonwering B-126 met geleiders langs de zijkanten is geschikt 
voor rechthoekige veranda‘s, serres en hellende glasoppervlakken. Een unieke optie 
is de telescopisch uitschuifbare extensie waarbij de schaduwgrens tot 1,25m voor de 
veranda wordt verplaatst. De volledig sluitende cassette in corrosiebestendig alu-
minium voorkomt het inrollen van bladeren en vuil in het doek. Afhankelijk van het 
type doek kan een veranda tot 6m uitval / 5m breed / 19m2 oppervlakte van schaduw 
worden voorzien. In een gekoppelde versie verdubbelt de maximale breedte tot 10m 
en oppervlakte tot 38m2 (Acryl) of 36m2 (Soltis).

Een extensie vergroot in belangrijke mate de 
schaduw in en voor de veranda.

125 cm

125 cm
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Afmetingen
VerAnDASCHermen

B-126 
gekoppeld B-126 B-127 

Veranda (p.24) tOP screen (p.31)

motor 1 x 1 x 1 x 1 x
max. breedte 10 m 5 m 6 m 2,5 m
max. uitval 6 m 6 m 5 m 2,5 m

mAX. DOekOPPerVlAk
acryl 38 m2 19 m2 22 m2 –
soltis 86 38 m2 19 m2 19 m2 6,25 m2

soltis 92 36 m2 18 m2 18 m2 6,25 m2

Brustor wit, bruin RAL 8019, 
crème RAL 9001. 
Andere RAL-kleuren in optie.

kleuren B-126

Verandaluifel met extensie. Optie: 1,25 meter 
uitschuifbaar.

De B-126 wordt gekoppeld vanaf 5,00 m 
breedte. De vormgeving van de geleiders 
zorgt ervoor dat er bijna geen lichtinval is 
 tussen doek en geleiders.

125 cm

Extra doekondersteuning - standaard 
 gemonteerd vanaf 5 m uitval, 5 m breedte 
of 18 m2 doekoppervlakte.
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Brustor wit, bruin RAL 8019, crème 
RAL 9001, Antracietgrijs RAL 7016 struc-
tuur. Andere RAL-kleuren in optie.

StAnDAArD kleuren B-127 VerAnDA

brustor  b-127 VErANDA

24

De fl exibele zonwering
B-127 Veranda is een fl exibele verandazonwering waarbij de 
geleiders tot 1m van de zijkanten kunnen worden gemonteerd. 
Hierdoor kunnen niet alleen veranda’s met een onregelmatige 
vorm volledig van schaduw worden voorzien, maar kan ook de 
zonwering tot 1m voorbij de beide zijkanten voor extra bescher-
ming zorgen. In optie kan een telescopische extensie tot 1,25m 
vooraan nog meer schaduw creëren. Afhankelijk van het type 
doek kan deze gemotoriseerde zonwering een veranda tot 6m 
breed of 5m uitval met een maximum oppervlak van 22m2 van 
schaduw voorzien.

De zonwering B-127 is ook beschikbaar als autonome structuur 
met 2 palen onder de referentie B-127 Pergola (zie pagina 25).

De B-127 kan met een extensie van 1m25 uitgerust worden en zorgt 
aldus voor extra schaduw in uw veranda.

125 cm

265

Detail van de kast, geleider en glijwagen. Afmetingen van onderaan tot 
bovenaan kast: 26,5 cm met extensie (25 cm zonder).



Brustor wit, bruin RAL 8019, crème 
RAL 9001, Antracietgrijs RAL 7016 structuur. 
Andere RAL-kleuren in optie.

StAnDAArD kleuren B-127 PergOlA

brustor  b-127 PErGolA

25

Zonwering met 
zelfdragende structuur
Zonwering B-127 Pergola is een autonome structuur waarbij de 
zonwering steunt op laterale geleiders, 2 palen en een muur-
bevestiging. Voor een betere geleiding van het regenwater kan 
deze zonwering in optie uitgerust worden met een automa-
tisch wegklappende doekrolsteun waardoor deze zonwering 
bijzonder geschikt is voor handelszaken of Horeca. Zonwering 
B-127 Pergola is standaard uitgerust met motor met afstands-
bediening en heeft als maximum afmetingen een breedte tot 
6m, uitval tot 5m en doekoppervlak tot 22m2.

new

De nieuwe steun-
palen van de B-127 
Pergola kunnen uit-
gerust worden met 
een ingebouwde 
LED verlichting.

Afmetingen
PergOlA’S

B-127 
Pergola

max. hoogte palen 2,25 m
max. breedte 6 m (Soltis 4,8 m)
max. uitval 5 m

mAX. DOekOPPerVlAk 
acryl 22 m2 
soltis 86 19 m2

soltis 92 18 m2

new
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De B1085, B1100 en B1350 ZIP vormen 
een serie extreem windvaste screens 
die eveneens insectenwerend zijn. Het 
unieke ritssysteem houdt het doek 
op elke hoogte in de zij geleider. De Zip 
screen beantwoordt aan de hoogste 
windclassifi catie (windklasse 3). U heeft 
de keuze  tussen een ronde of vierkante 
behuizing afhankelijk van de hoogte van 
de screen. Het maximale doekoppervlak 
van de zip screen kan tot maar liefst 
18 m2 oplopen. De Zip screen is ook in een 
gekoppelde versie beschikbaar.

De Zip screen heeft een unieke geleider die bij 
montage eenvoudig dicht klikt. Er zijn geen 
boorgaten zichtbaar.

De screen is windvast dankzij het ingenieuze 
ritssysteem die het doek permanent in de 
geleider houdt.

click!
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BruStOr B-1100 Sr ZiP

BruStOr B-1085 Sr ZiP

BruStOr B-1085 C ZiP

Zijgeleider en onderlijst van B-1085 ZIP en 
B-1100 ZIP screen.

85
 m

m

85 mm

85 mm

Brustor wit, bruin RAL 8019, 
antracietgrijs RAL 7016, geanodiseerd 
20 micron, crème RAL 9001. 
Andere RAL-kleuren in optie.

StAnDAArD kleuren SCreenS

42

42

42

48

28

38

36

36

4254
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0 

m
m

110 mm

BruStOr B-1350 C ZiP

13
5 

m
m

135 mm

ZiJGElEiDErs

Specifi eke zijgeleider en onderlijst van 
B-1350 C ZIP screen.

De koppelgeleider voor B-1085 en 
B-1100 ZIP screen.

ZiP SCreenS
 B-1085 SR ZIP  B-1085 C ZIP  B-1100 SR ZIP  B-1100 C ZIP  B-1350 C ZIP

Type doek Screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (verduisterend)
Max. hoogte doek max. 1,8m max. 1,8m max. 3,5m max. 3,5m max. 6,0m
Min.-Max. breedte 0,6m - 3,6m 0,6m - 3,6m 0,6m - 4,0m 0,6m - 4,0m 0,9m - 6,0m
Breedte gekoppeld 1,2m - 7,2m 1,2m - 7,2m 1,2m - 7,2m 1,2m - 7,2m niet mogelijk
Max. oppervlak/gekoppeld 6,5m2 / 13m2 6,5m2 / 13m2 14m2 / 25,2m2 14m2 / 25,2m2 18m2 / ---
Afmetingen kast 8,5cm x 8,5cm 8,5cm x 8,5cm 10,5cm x 10,5cm 11,0cm x 11,0cm 13,5cm x 13,5cm
Windvastheid Windklasse 3 Windklasse 3 Windklasse 3 Windklasse 3 Windklasse 3
Bediening motor / manueel (*) motor / manueel (*) motor / manueel (*) motor / manueel (*) motor

(*) Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.

BruStOr B-1100 C ZiP

11
0 

m
m

110 mm

new

new 85
 m

m
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brustor stANDAArD sCrEEN

Uw privacy gegarandeerd!
De verticale raamscreens B-1085 en B-1100 zitten naar gelang de hoogte van het raam 
in een compacte en elegante behuizing. De maximale breedte bedraagt 4m voor 
een enkele of 7m20 voor een gekoppelde screen. De maximale hoogte van de screen 
is 4m.  Dankzij de kleine discrete kastjes passen de Brustor screens perfect bij elke 
gevel. De screens zijn beschikbaar is 5 standaard kleuren, maar kunnen als optie in elk 
RAL kleur geleverd worden. De bediening van de screens gebeurt standaard met een 
geïntegreerde motor, maar kan in optie ook met stangbediening. Naast de standaard 
screen is er ook een inbouw versie beschikbaar. De montage kan eenvoudig frontaal 
op het raam of in de dag gebeuren. 

Bij alle standaard en ZIP screens kan de rolas 
heel eenvoudig zonder de screen te demonteren 
frontaal uit de kast genomen worden.
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brustor stANDAArD sCrEEN

50

33

50

33

48

60

60

31

28

28

E. ‘Fabric cover 
side fi x’ geleider

D. ‘Fabric cover’ 
geleider

C. ‘Side fi x’ 
geleider

B. Koppel -
geleider

A. Standaard 
geleider

Brustor wit, bruin RAL 8019, antracietgrijs 
RAL 7016, geanodiseerd 20 micron, 
crème RAL 9001. 
Andere RAL-kleuren in optie.

StAnDAArD kleuren SCreenS

BruStOr B-1100 Sr StD

BruStOr B-1085 Sr StD

BruStOr B-1085 C StD

BruStOr B-1100 C StD

85
 m

m
85

 m
m

11
0 

m
m

85 mm

85 mm

110 mm

11
0 

m
m

110 mm

ZiJGElEiDErs

Een speciaal ontworpen uitdikkingsprofi el is 
beschikbaar.

10
m

m

(*) Motoren met zender in optie beschikbaar.

STANDAARD SCREENS
 B-1085 SR STD  B-1085 C STD  B-1100 SR STD  B-1100 C STD

Type doek Screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (verduisterend)
Max. hoogte doek max. 3,5m max. 3,5m max. 4,0m max. 4,0m
Min.-Max. breedte 0,6m - 3,6m 0,6m - 3,6m 0,6m - 4,0m 0,6m - 4,0m
Breedte gekoppeld 1,2m - 7,2m 1,2m - 7,2m 1,2m - 7,2m 1,2m - 7,2m
Max. oppervlak/gekoppeld 8m2 / 16m2 8m2 / 16m2 8m2 / 16m2 8m2 / 16m2

Afmetingen kast 8,5cm x 8,5cm 8,5cm x 8,5cm 10,5cm x 10,5cm 11,0cm x 11,0cm
Windvastheid Windklasse 2 Windklasse 2 Windklasse 2 Windklasse 2
Bediening motor / manueel (*) motor / manueel (*) motor / manueel (*) motor / manueel (*)

85
 m

m
85

 m
m

11
0 

m
m

11
0 

m
m

new

new
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Indoor screens: de discrete zonwering
Soms kan geen zonwering buiten voor het glasoppervlak geplaatst worden en is een 
Indoor screen het enig mogelijke alternatief. Indoor screens kunnen discreet inge-
bouwd worden en zijn standaard uitgerust met een buismotor. In optie zijn zowel 
motoren met zender als windwerk met zwengel beschikbaar.

Windvaste screens met 
ingebouwd veersysteem
De Windvaste screens zijn standaard screens uitgerust met speciale zijgeleiders en een ingebouwd veersysteem 
waardoor een hogere hellingshoek of windvastheid mogelijk is. Windvaste screens voldoen aan Windklasse 2 (CE 
norm EN 13561) en worden wat betreft windresistentie enkel overtroffen door ZIP screens. 

Brustor wit, bruin RAL 8019, antracietgrijs 
RAL 7016, geanodiseerd 20 micron, 
crème RAL 9001. 
Andere RAL-kleuren in optie.

kleuren
Afmetingen B-1100 CABle B-1100 winDVASt inDOOr SCreen

max. hoogte doek max. 4,00 m max. 3,00 m max. 6,00 m 
breedte doek 0,60 m - 4,00 m 0,60 m - 3,00 m 0,60 m - 6,00 m
breedte gekoppeld niet koppelbaar 1,20 m - 6,00 m niet koppelbaar
max. oppervlak doek ± 8 m2 ± 8 m2 18 m2

afmetingen kast 10,5 x 10,5 cm 10,5 x 10,5 cm –
windvastheid CE windklasse 2 CE windklasse 2 –
bediening motor/manueel motor/manueel motor/manueel
doek Screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 & 92 - Soltis B92 (verduisterend)

De Windvaste screens zijn standaard screens uitgerust met speciale zijgeleiders en een ingebouwd veersysteem 
waardoor een hogere hellingshoek of windvastheid mogelijk is. Windvaste screens voldoen aan Windklasse 2 (CE 
De Windvaste screens zijn standaard screens uitgerust met speciale zijgeleiders en een ingebouwd veersysteem 
waardoor een hogere hellingshoek of windvastheid mogelijk is. Windvaste screens voldoen aan Windklasse 2 (CE 

BruStOr B-1100 winDVASt 105

Cable screens: 
stijlvol en functioneel
Bij deze budgetvriendelijke versie van standaard 
screens zijn de zijdelingse geleiders vervangen 
door stijlvolle stalen kabels. Vanwege hun 
esthetisch aspect worden Cable screens zowel 
binnen als buiten gebruikt als functionele en 
decoratieve zonwering.

105

BruStOr B-1100 
met StAAlkABelgeleiDing

105

105

brustor wiNDVAst | CAblE | iNDoor sCrEENs
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Windvast en insectenwerende 
screen voor horizontale of 
hellende glaspartijen
TOPscreen is een nieuwe zonwering voor horizontale en schuine gaspartijen, lichtstra-
ten, compacte veranda’s en serres. De combinatie van het Brustor veersysteem met 
de ZIPscreen technologie houdt het doek strak gespannen op elke hoogte, zelfs bij 
een windkracht van 6 Beaufort. TOPscreen voldoet dan ook aan de hoogste europese 
norm inzake windresistentie (Windklasse 3 – norm EN 13561). In gesloten toestand is 
TOPscreen zonwering 100% insectenwerend. Volledige verduistering is mogelijk met 
verduisteringsdoek Soltis B92. 

brustor toPsCrEEN

Afmetingen

breedte doek tot 2,50 m

hoogte/uitval tot 2,50 m

max. hoek 0° tot 90°

bediening Somfy motor met 
schakelaar

cassette 11 cm x 11 cm

doeken Soltis 86, Soltis 92, Soltis 
B92 (100% verduisterend)

Brustor wit, crème RAL 9001, 
bruin RAL 8019
In optie: 200 andere RAL kleuren

kleuren

BruStOr B-1100 
met StAAlkABelgeleiDing
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brustor b-2100

Stormvast
De Brustor B-2100 is een stormvast 
uitvalscherm met vaste armen. Een slui-
tende aluminium cassette beschermt 
het doek en de mechanische onderdelen 
tegen gure weeromstandigheden. Dank-
zij een ingebouwd veersysteem blijft het 
doek steeds onder spanning. Het uitval-
scherm B-2100 is beschikbaar met een 
helling tot 90° of 135° en breedte tot 5m 
(gekoppeld: 6m). In optie kan de stan-
daard motor vervangen worden door 
windwerk met zwengel.

132

128

Afmetingen

breedte 0,65 m - 5,00 m (gekoppeld tot 6,00 m)

uitval 0,80 m - 1,00 m - 1,20 m - 1,40 m (afhankelijk van breedte en doeksoort)

helling tot 90° of 135°

bediening motor (windwerk in optie) 

doek Screen - Soltis - Acryldoek

Brustor wit, bruin RAL 8019, crème RAL 9001. 
Andere RAL-kleuren in optie.

kleuren
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brustor wiNDbloCkEr

Extra privacy
Deze zijkant vormt het ideale scherm 
tegen indiscrete blikken en tegen de 
wind. Het zorgt tevens voor wat  laterale 
schaduw. De Brustor Windblocker is 
manueel te bedienen via een in de hoogte 
verstelbare handgreep. Het gespannen 
doek kan rechtstreeks aan de muur of 
aan een paal bevestigd worden. De geïn-
tegreerde veer zorgt voor een optimale 
spanning en  bevestiging van het doek. De 
elegante beschermingskast van het doek 
bestaat uit corrosiebestendig gepoeder-
lakt  geëxtrudeerd aluminium.

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
Brustor wit, crème RAL 9001. Andere RAL-
kleuren in optie.

kleuren

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

Het ingebouwde steunwiel 
verhoogt het gebruiksgemak 
van de Windblocker.

Een vergrendeling verhindert 
op- en afrollen van het scherm 
bij variabele windsterkte.

new
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brustor twiNstor

De blikvanger op elk terras
De Brustor Twinstor creëert schaduw waar u wil: met twee grondankers of bloem-
bakken wordt deze autonome zonwering verankerd in de tuin of op het terras zonder 
bevestiging aan een bestaande muur of veranda. De beide 100% sluitende casset-
teschermen beschermen het doek en de mechanische onderdelen optimaal en 
garanderen een langere levensduur. De knikarmen worden elektrisch bediend met 
een waterdichte sleutelschakelaar of optionele afstandsbediening. De aan de ellebo-
gen opgebouwde LED verlichting en de dimbare elektrische terrasverwarming vormen 
een interessante optie voor koele avonden. Met een maximale breedte van 7m en een 
uitval van 3m langs beide zijden, aangevuld met twee vaste P6 XL of draaibare P7 XL 
parasols van 3m x 3m aan de uiteinden creëert de Twinstor een schaduwoppervlak 
van maar liefst 60m2.

De Twinstor Elite versie is uitgerust met knikarmen van 71cm hoog met 4 kabels, 
waardoor een nog betere doekspanning ontstaat.

Naast grondankers kan men de Twinstor ook 
bevestigen in bloembakken voorzien van 
verstevigingsprofielen.
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oPtiEs

brustor twiNstor

Om ook ‘s avonds of wanneer het wat frisser wordt van de Twinstor te kunnen genieten, kan je 
kiezen voor led-verlichting en terrasverwarming op afstandsbedienening.

tot 14 m

tot 7 m

Afmetingen

breedte 2,05 m - 7,00 m (paal tot paal)
maximum breedte tot 14 m met 2 parasols van Ø 3,5 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
afmetingen parasols rond Ø 3,5 m of vierkant 2,5 m x 2,5 m of 3,0 m x 3,0 m
type parasols P6 (vast model) of P7 (draaibaar model)

Frame: RAL 9007 structuur. 
Andere RAL-kleuren in optie.

Knikarmschermen: Brustor wit, 
RAL 9001 crème, RAL 1015 ivoor, 
RAL 8019 bruin, geanodiseerd 
20 micron. 

StAnDAArD kleuren twinStOr 374 mm (Elite: 387 mm)

19
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m
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98 mm

tot 2x3 m

Schokvaste en waterbestendige LED strips kunnen 
onder één of beide cassette(s) gemonteerd worden.



BRUSTOR nv

Muizelstraat 20, 8560 Gullegem, België

Tel.: +32 56 53 18 53 - Fax: +32 56 53 18 20

info@brustor.com - www.brustor.com

OUTDOOR LIVING
Brustor heeft met Outdoor Living een 
uniek concept ontwikkeld. Deze vrij-
staande of aan het terras aangebouwde 
aluminium constructie is  ideaal om vanaf 
de eerste zonnestralen in de lente tot 
laat in het najaar buiten te genieten.  
Volledig geïntegreerde screens zorgen 
voor een extra bescherming tegen wind 
of zon. Meer info op www.brustor.com

:: Brustor: Innovator in Sun Systems 

Brustor nv, met hoofdzetel te Gullegem, is gespecialiseerd in de productie 
van buitenzonwering, screens en Outdoor Living terrasoverkappingen. Na 
de ingebruikname van de nieuwe productieruimte, met een state-of-the-art 
poederlakinstallatie, is Brustor in staat om kwalitatief hoogstaande zonweringen 
te produceren binnen de kortst mogelijke levertermijn. De gedreven R&D afdeling 
ontwikkelt jaar na jaar vernieuwende producten die hun weg vinden naar vele 
trouwe klanten binnen en buiten Europa.

Scan de  QR-code 
en ontdek 

het Brustor-
 assortiment.


