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De B200 (XL) met kantelbare lamellen is de 
meest complete terrasoverkapping van 
Brustor. Zowat elke optie, toepassing en 
bouwsituatie behoort tot de mogelijkheden 
van de B200 (XL).  Zijn veelzijdigheid maakt van 
deze terrasoverkapping de absolute topper in 
het Brustor gamma. 

B200 (XL) 

ONTDEK ONZE
VOORJAARSACTIES

Bekijk de productvideo op
brustor.com/youtube

(2) Motor inbegrepen in knikarmscherm, inclusief BTW 21%, geldig vanaf 04/01/2021 tot en met 16/04/2021 of tot einde voorraad. Actie enkel geldig op B25 en B27, B24, B25 en B27 
Elite, B24, B25 en B27 Prestige, B35 Prestige, B35 type I, H en K met een minimumbreedte van 3,51m), B38 en B38 Prestige, B50, B50 XL.

Speciale 
voorwaarden
op Outdoor Living
B200 (XL) & B300(1)

Laat u inspireren!
Maak een afspraak in onze showroom
 en geniet van onze speciale acties.

(1) Geldig vanaf 04/01/2021 tot en met 16/04/2021 of tot einde voorraad.

Actie
gratis motor(2)

bij aankoop
van knikarmscherm



Bekijk de productvideo op
brustor.com/youtube

B250  XL

B600 (S Screen)

De B250 XL, uitgerust met lamellen van 21 cm breed, 
is de nieuwe spatwaterbestendige variant van de 
B200XL. Dankzij de perfecte sluiting van de lamellen 
op de goten, biedt het dak een ideale bescherming 
tegen opspattend water en voorkomt het een 
koude luchtstroom tussen de lamellen en de goten. 
De B250 XL met optionele ledverlichting, ingebouwde 
ZIP-screens en elektrische verwarming zorgt het hele 
jaar door voor een aangename sfeer.

Bij de B600 kunt u het lamellendak nagenoeg 
helemaal openschuiven, alle S-vormige lamellen 
schuiven compact samen en het dak opent voor 87%. 

De S-lamel is door zijn typerende vorm ook extra sterk 
en duurzaam. De lamellen draaien tot 135° waardoor 
u voor elk moment van de dag over de perfecte 
hoeveelheid zonlicht / schaduw beschikt.

Geniet u graag van extra bescherming tegen wind of 
heeft u graag wat meer privacy? Ga dan voor de B600 
S Screen met ingebouwde ZIP-screens.

Op de goot zit een rubber die voor een perfecte sluiting zorgt tussen 
goot en lamellen.

B600 / B600 S Screen: 13%

Alternatieven op de markt: 30%

Steeds 
optimaal 

beschermd.

Beleef uw
vakantie

thuis.

Uw ideale
terrasover-
kapping in 
3 stappen.

Aanbouw of 
losstaand?

Waar wenst u uw terrasoverkapping 
te installeren? Op uw terras om de 
perfecte schaduw te creëren en zo 

binnenskamers de warme 
temperaturen te doen verdwijnen.

 Of eerder in uw tuin of aan het 
zwembad? U heeft daarom de keuze 

uit een alleenstaande of 
aangebouwde versie.

Doekdak of 
lamellendak?

Kies uit een kantelbaar en/of open-
schuifbaar lamellendak of een vouw- 

of oprolbaar doek. Met een lamel-
lendak dosseert u zelf de lichtinval 
en het zonlicht door de lamellen te 
kantelen of te sluiten. Wanneer u 

kiest voor een terrasoverkapping met 
doek, kunt u het doek naar eigen 
wensen open- en dichtschuiven. 

Personaliseer 
zoals u wilt

Personaliseer aan de hand van 
allerlei opties: LED-verlichting voor 

een sfeervol effect, verwarming voor 
koele avonden, screens, ingebouwde 
luidsprekers, een regensensor... Daar-
naast kiest u ook zelf de kleur van het 

frame, de lamellen of het doek.

1 2 3

Bekijk de productvideo op
brustor.com/youtube



(1) Motor inbegrepen in knikarmscherm, inclusief BTW 21%, geldig vanaf 04/01/2021 tot en met 16/04/2021 of tot einde voorraad. Actie enkel geldig op B25 en B27, B24, B25 en B27 Elite, B24, B25 en B27 Prestige, B35 Prestige, B35 type I, H en K met een minimumbreedte van 3,51m), B38 en B38 Prestige, B50, B50 XL.

Knikarmschermen
Met een knikarmscherm weert u de zon op warme 
dagen, maar behoudt u een optimale licht- en 
warmte-inval tijdens de koelere maanden.

De Brustor zonneschermen worden volledig op maat 
gemaakt, met breedtes tot 15m, een uitgebreide keuze 
RAL kleuren, diverse opties zoals LED-verlichting, 
verwarming en een heel uitgebreide doekkeuze. Uniek 
bij Brustor is de keuze tussen 3 armen; Standaard, Elite 
en Prestige. Het verschil tussen deze uitvoeringen zit 
in de windresistentie en stevigheid.

Daarenboven kunt u kiezen uit verschillende 
modellen; rechthoekig, afgerond of ovaal met een 
klassiek of strak design. 

B128 (Pergola)
De B128 aanbouwpergola is een minimalistische, 
aluminium terrasoverkapping met een zon- en 
regenwerend dak. Dankzij de slanke structuur 
behoudt u een optimale lichtinval in de woning. 
Het strakke doek en de minimale hellingsgraad van 
15cm/m doet elke regendruppel snel afglijden naar 
de onzichtbaar geïntegreerde regengoot in het 
voorprofiel met waterafvoer via de paal.

Bekijk de productvideo op
brustor.com/youtube

Actie
gratis motor(1)

bij aankoop
van knikarmscherm

Geniet 
van de zon 

in de schaduw.

Altijd een 
panoramisch

zicht op de tuin.

3 redenen 
om te kiezen 
voor een 
Brustor
zonnescherm

Heerlijk 
genieten

Dankzij een zonnescherm is het 
steeds aangenaam vertoeven in de 

schaduw op uw terras. Geniet van de 
zon in de schaduw! Ook tijdens de 

warme zomerdagen geniet u op deze 
manier ten volle van uw tuin.

Aangenaam
binnenklimaat

Een zonnescherm zorgt ervoor 
dat u op zonnige dagen de 

temperatuur in de woning onder 
controle kan houden. Zo kunt u niet 

enkel genieten van de zon in de scha-
duw op uw terras, u zorgt meteen 
ook voor een fris en aangenaam

binnenklimaat.

Personaliseer 
naar wens

Brustor maakt elk zonnescherm op 
maat, aangepast aan uw woning en 

wensen. De knikarmschermen zijn be-
schikbaar in verschillende uitvoeringen 
en modellen. U kunt de zonneluifel ook 

personaliseren qua kleur, doek, 
afwerking en opties.

1 2 3



BRUSTOR
®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Met de B126 creëert u de perfecte schaduw voor uw serre of hellende glasoppervlakken. 
Een unieke optie is de telescopisch uitschuifbare extensie, die de schaduw tot 1,25 m 
voor de serre verlegt.

B126 Serrezonwering

DÉ SPECIALIST IN ZONWERING 
Brustor is een familiale onderneming die al decennialang  enkel en al-
leen kwalitatieve terrasoverkappingen, zonneschermen en screens ver-
vaardigt. 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.www.brustor.com
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ZIP screens zitten windvast en strak in de zijgeleiders. Zo werken ze ook insectenwerend 
tijdens de warme dagen wanneer het raam al eens open staat. Zowel verticaal als 
horizontaal (als dakscreen) zijn ZIP screens volautomatisch te bedienen via een 
ingebouwde motor: schaduw met een druk op de afstandsbediening. 

ZIPSCREEN (Solar)

Solar screen

Screenmotor op zonne-ener
gi

e

Laat u adviseren door een erkende Brustor verdeler in uw buurt.

Hou het klimaat in uw woning  
steeds onder controle.

Onze Brustor-dealers nemen de nodige maatregelen om u veilig te kunnen ontvangen. We raden aan langs te gaan op afspraak, raadpleeg de website van de verdeler voor meer info.

Wichhart Zonwering

*Bezoekadres
Grietsestraat 27a
6901 GR Zevenaar

Telefoon (bereikbaar tijdens openingstijden)
0316-524247

*Openingstijden showroom
Dinsdag t/m vrijdag
10:00 – 17:00 uur
Zaterdag
10:00 – 15:00 uur

Buiten openingstijden geopend op afspraak

*‘’ Wij staan  voor goede service en garantie. De wensen van de 
klant staan bij ons daarom ook altijd voorop. Vanzelfsprekend 
geven wij u graag een deskundig en persoonlijk advies en maken 
geheel vrijblijvend een passende off erte. Wij leveren enkel 
maatwerk en de montage van de producten is in eigen beheer.’’       www.wichhartzonwering.nl


