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ENJOY YOUR QUALITY TIME

Geniet opnieuw
van het buitenleven.
Het terras of de tuin worden steeds vaker het verlengstuk van de woning. “Indoor Cocooning” wordt
“Outdoor Living”. Terug naar de natuur met de luxe van binnen. De dakconstructies, luifels of screens
zorgen voor een optimale zoninval of voldoende schaduw. Bij warme dagen lijkt het alsof uw huis of zaak
is uitgerust met gratis airco. Zo creëert u uw eigen kwaliteitsmomenten: hetzij alleen met een fris glaasje
wijn en een goed boek, een heerlijke maaltijd met de familie, een aangename oase voor uw klanten of een
gezellige barbecue onder vrienden. Dit is uw moment.
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De 7 stappen om de
perfecte luifel te kiezen
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De 7 stappen
om de perfecte luifel te kiezen.
1. De keuze van de breedte
Het is aanbevolen een scherm te kiezen dat proportioneel
en esthetisch verantwoord is voor uw gevel en dat tegelijkertijd
ook een goede bescherming
garandeert van uw interieur.

1 scherm

2 schermen

2. De keuze van de uitval
Het schaduwoppervlak onder uw scherm kan variëren naargelang de
oriëntatie, het uur van de dag, het tijdstip van het jaar … Hou hier
rekening mee bij de keuze van de uitval!

3,50 m

2,50 m

2,00 m

2,00 m

1,15 m

2,15 m

3. De keuze van de luifelkast
De luifelkast herbergt de ingenieuze techniek van de luifelarmen, motor en oprolsysteem voor
het doek. Naast een mooi design zijn ook de beoogde toepassing, de robuustheid en de manier
van bevestigen, belangrijke elementen in de keuze van een luifelkast.

a. Open kast:
zonder afdekking
4

a. Open kast:
met afdekking

b. Gesloten kast:
Cassettescherm

b. Gesloten kast:
2-buissysteem /
steunen uiteinde

b. Gesloten kast:
3-buissysteem /
steunen flexibel

4. 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.

71mm

2 KABELS

6 Bft

58mm

58mm

66mm

KABELKEUZE

Prestige

58mm

4 KABELS

73mm

4 KABELS PRESTIGE

Maximale belasting

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

LED

extern

geïntegreerd

geïntegreerd

WINDKLASSE
(Europese CE norm EN13561)

2

2

3

Windkracht in Beaufort

5

5

6

Windsnelheid in km/uur

tot 39

tot 39

39 tot 49

5. De keuze van het doek
Het is aanbevolen om voor een kwalitatief hoogstaand acryldoek
te kiezen dat aan alle weersomstandigheden kan weerstaan. Het
doek maakt uiteraard het grootste oppervlak uit van de luifel
en geeft een extra toets aan de omgeving. Doeken zijn er in
evenveel kleuren als texturen en dit maakt dat het design even
belangrijk wordt als de praktische functie van het zonnescherm.
Geniet van onze zeer uitgebreide collectie! Meer dan 500
referenties op voorraad.

6. De keuze van aansturing
De luifels zijn standaard voorzien van een volautomatisch
aangestuurde motor. Bediening gebeurt met een handige
zender die ook nog een aantal andere functies kan uitvoeren
zoals het uitrollen van een volant en het ontsteken van de LED
verlichting of het verwarmingselement. Eenvoudiger, maar
minder flexibel, is de bediening met een schakelaar. Wie echter
helemaal “back-to-basics” wenst te gaan, kan opteren voor een
handbediende zwengel.

Motor met
schakelaar

Motor met
afstandsbediening

7. De keuze van afwerking
Brustor biedt optioneel nog een aantal zaken aan die de luifel een serieuze meerwaarde geven. LED
verlichting, een verwarmingselement, specifieke kleuren ... Deze opties staan op de volgende pagina’s.
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Geef een meerwaarde aan
de luifel dankzij de vele opties
1. LED verlichting
Brustor biedt diverse sfeerlichtsystemen aan die perfect stijlvol geïntegreerd zijn in de luifel.

a. onder luifelkast

b. in elleboog knikarm

2. Verwarming
Wanneer de temperatuur daalt, kan een
aangename stralingswarmte soelaas brengen. Een
verwarmingselement van 2.000W maakt het buiten
genieten weer aantrekkelijk tot zelfs lang na de warme
zomerdagen.

3. Afstandsbediening
Elke luifel is standaard uitgerust met een motor
die de respectievelijke onderdelen bedient. Deze
motor kan optioneel aangestuurd worden middels
een RTS zender met één of meerdere kanalen. Deze
afstandsbediening is voor sommige luifels inbegrepen.

4. Volant
Soms is de uitval onvoldoende
om de gewenste schaduw te
creëren. Met een extra volant
aan de voorkant wordt het
schaduwvolume gevoelig
vergroot.
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c. Led in boven- en onderarm

5. Voorlatondersteuning

(afhankelijk van type luifel)

Waar de luifel is uitgerold en de voorlat haar verste stand
heeft bereikt, bevindt zich ook het punt waar de luifel
het meest de neerwaarste trekkracht ondervindt. Om
dit op te vangen en extra
stabiliteit en vastheid te
geven aan de luifel, kunnen
2 optioneel ingebouwde
voorlatondersteuningen
hieraan perfect verhelpen.

6. Plafondsteun
Soms is het noodzakelijk
de luifel te monteren aan
het plafond. Speciale
plafondsteunen brengen
hierbij de gewenste
oplossing.

7. Uitgebreide kleurkeuze
De luifels zijn meestal beschikbaar in een
assortiment standaardkleuren.
Brustor biedt zijn klanten extra
keuze uit alle RAL kleuren.

Uw gebruiksgemak in één oogopslag

1
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5 JAAR GARANTIE

CE CERTIFICAAT

Alle Brustor producten worden uitvoerig getest en
beantwoorden aan de strengste criteria. Onze installateurs
zijn hoog gekwalificeerde 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.

Alle Brustor zonweringproducten
beantwoorden aan de Europese
normen inzake veiligheid.

10 jaar waarboog op alle knikarmen
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B-24 & 25 PRESTIGE

De “heavy duty” luifel

Windklasse 3 Prestige knikarm

8

Standaard inbegrepen

LED spot in Prestige arm (optioneel)

Prestige

6 Bft
B-24

B-25
WINDKLASSE 3: TOT WINDKRACHT 6

De B-25 Prestige, de topversie van de collectie B-25 zonneluifels,
weerstaat een windkracht tot 6 Beaufort. De variant B-24
Prestige kreeg een volledig nieuw design. Zoals de andere
Prestige zonweringen zijn ook deze luifels uitgerust met
knikarmen van 73 mm met 4 kabels, die voldoen aan de hoogste
Europese CE norm inzake windresistentie (EN 13561). De Somfy
motor met bijbehorende draadloze zender zorgt voor een
gebruiksvriendelijke en betrouwbare bediening.
		
Bij koelere avonden vormen de in de ellebogen
ingebouwde LED verlichting en de dimbare elektrische
terrasverwarming een interessante optie. De knikarmschermen
B-24 Prestige en B-25 Prestige zijn standaard leverbaar tot een
breedte van 14 m en met een uitval van 3 m, 3,5 m of 3,75 m. Alle
RAL kleuren zijn standaard en zijn combineerbaar met enkele
honderden verschillende acryldoeken.
Standaard:

Optioneel:

windklasse afstandsbediening

LED

verwarming

voorlat

volant

STANDAARDKLEUREN Alle RAL kleuren standaard.

220

B-25

247

B-24

147

AFMETINGEN

Dimbare terrasverwarming (optioneel)

160

Breedte

min. 3,53 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 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
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B-25 & B-24 ELITE/25 ELITE

Robuuste elegantie voor elke gevel
ROBUUST EN ELEGANT TEGELIJKERTIJD

De B-25, B-24 Elite en de B25 Elite zonneluifels zijn uitermate
geschikt voor grotere uitvallen. De B-24/25 Elite zonwering zijn
uitgerust met knikarmen van 71 mm hoog met 4 kabels, waardoor
een nog betere doekspanning ontstaat en een uitval tot wel 3,75 m
mogelijk is. De B-25 heeft sterke knikarmen met 2 kabels voor een
uitval tot 3 m. De aluminium zijplaten en volledig sluitende cassette
zorgen niet alleen voor een elegante afwerking maar garanderen
ook een betere bescherming bij ongunstige atmosferische
omstandigheden. Beide zijn leverbaar tot een breedte van 14 m in
gekoppelde versie en 7 m voor een ongekoppelde luifel. In optie
kan op de elleboog van de knikarmen LED verlichting aangebracht
worden met afstandsbediening. Ook hier bestaat de keuze tussen
5 standaardkleuren, 200 optionele RAL variaties en enkele
honderden verschillende acryldoeken. De vele opties werken deze
robuuste luifels af tot in de puntjes. Kortom, de B-25 en B-24/25 Elite
zitten dankzij hun compacte afmetingen als gegoten op iedere gevel.
Optioneel:

afstandsbediening

RAL

LED

voorlat

volant

verwarming

STANDAARDKLEUREN

Brustor Wit

R 9001Crème

R 8019 Bruin

Geanodiseerd

140

B-24 Elite

152
160

B-25

220

234

247

197

Andere RAL kleuren in optie.

R 7016
Antracietgrijs
structuur

147

B-25 Elite

AFMETINGEN
B-24 / B-25 Elite
Breedte

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

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

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

Somfy motor
(windwerk in optie)

Somfy motor
(windwerk in optie)

22,0 cm hoog x 14,7 cm diep

19,7 cm hoog x 14,0 cm diep

Bediening
Cassette
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B-25

B-25 / B-24 Elite: 4 kabels

B-25: 2 kabels

B-24 E
B-25

Voorlatondersteuning (optioneel)

Optionele LED
verlichting in de
volledige ELITE arm

Vanaf 7 meter: koppeling van de
2 schermen met een tussenrol
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B-27, B-27 ELITE EN B-27 PRESTIGE

Architecturaal strakke effen zijkant
EEN ARCHITECTURAAL STRAK DESIGN

Knikarmschermen B-27 in Prestige, Elite en standaard versie
onderscheiden zich met hun eigentijdse, rechthoekige
vormgeving. Alle drie modellen zijn uitermate geschikt voor
moderne huizen en kunnen desgewenst geïntegreerd worden in
de façade. De technische specificaties zijn identiek 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.
Optioneel:

RAL

afstandsbediening LED
standaard bij Prestige

voorlat

volant

verwarming

STANDAARDKLEUREN

R 8019 Bruin

Brustor Wit

R 9001Crème

Geanodiseerd

R 7016
Antracietgrijs
structuur

140

B-27

234

197

220

Andere RAL kleuren in optie. Prestige: alle RAL kleuren standaard.

147 152

B-27 Elite / Prestige

AFMETINGEN

B-27 Prestige
Breedte

12

3,53 - 14,00 m

B-27 Elite

B-27

2,05 - 14,00 m

2,05 - 14,00 m

(gekoppeld vanaf 7,00 m)

Volant in optie

Uitval

3,00 - 3,75 m

Bediening

motor met zender

Cassette

22,0 cm hoog x
14,7 cm diep

22,0 cm hoog x
14,7 cm diep

19,7 cm hoog x
14,0 cm diep

Windklasse

3

2

2

1,50 - 3,75 m

1,50 - 3,00 m

motor
motor
(windwerk in optie) (windwerk in optie)

Prestige

6 Bft

LED strip onder luifel (optioneel)
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met
dubbele
helling

B-29

Luifel met dubbele helling

5°-15°
8°

STANDAARDKLEUREN

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 sluitende cassette,
vervaardigd uit corrosiebestendig aluminium, beschermt het doek
en de mechanische onderdelen tegen gure weersomstandigheden.
Knikarmscherm B-29 heeft een uitval van 2,5 of 3,0 m en een
maximale breedte van 6 m. De onder de cassette of in de elleboog
ingebouwde LED verlichting en de dimbare elektrische
terrasverwarming vormen een interessante optie voor koele
avonden.
Optioneel:

RAL

volant
14

LED

afstands
bediening

verwarming

Dubbele helling dankzij
ingenieuze knikarm

Andere kleuren in optie

Wit

197

MET DUBBELE HELLING

145

AFMETINGEN

Breedte

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

Uitval

2,50 m - 3,00 m

Bediening

motor (windwerk in optie)

Cassette

20,0 cm hoog x 14,5 cm diep

TWINSTOR

Blikvanger op elk terras

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

DE BLIKVANGER OP ELK TERRAS

STANDAARDKLEUREN

De Brustor Twinstor creëert schaduw waar u wil: met twee
grondankers of bloembakken wordt deze autonome zonwering
verankerd in de tuin of op het terras zonder bevestiging aan
een bestaande muur of veranda. De beide 100% sluitende
cassetteschermen 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 ellebogen opgebouwde LED verlichting en de dimbare
elektrische terrasverwarming vormen een interessante optie
voor koele avonden. Met een maximale breedte van 7 m en
een uitval van 3 m langs beide zijden, creëert de Twinstor een
schaduwoppervlak van maar liefst 42 m2. De Twinstor Elite
versie is uitgerust met knikarmen van 71mm hoog met 4 kabels,
waardoor een nog betere doekspanning ontstaat.
Optioneel:

LED

verwarming

RAL

volant

afstandsbediening

Wit

Bruin

Geanodiseerd

R 7016
Antracietgrijs
structuur

Crème
374
98

Andere kleuren in optie

197

Frame:
RAL 9007 structuur.

AFMETINGEN
Breedte

2,05 m - 7,00 m (paal tot paal)

Maximum breedte

tot 7 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
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B-35 EN B-35 PRESTIGE

Breed en toch windresistent
TOT WINDKRACHT 6 BEAUFORT MET 4 M UITVAL

Zonwering B-35 Prestige is ontworpen als driebuissysteem met een
verstevigende draagbuis van 30 mm x 50 mm en knikarmen van
73 mm met 4 kabels die voldoen aan de hoogste Europese CE norm
inzake windresistentie (EN 13561). Deze knikarmschermen weerstaan
dan ook aan een windkracht tot 6 Beaufort (windklasse 3) met een
uitval tot 4 m, zelfs bij een doek van 15 m uit één deel. Optioneel
is deze zonneluifel uitgerust met een volledig gesloten cassette,
ingebouwde LED verlichting en elektrische verwarming. Als
alternatief voor de 5 standaardkleuren zijn in optie 200 andere
RAL variaties mogelijk, combineerbaar met enkele honderden
verschillende acryldoeken.
Knikarmscherm B-35 is een variant met windresistentie
tot 5 Beaufort (CE windklasse 2). De motorbediening met
afstandsbediening is hier een optie, evenals de aan de ellebogen
opbouwbare LED verlichting.
Optioneel:

afstandsbediening LED
standaard bij Prestige

RAL

voorlat

volant

verwarming

R 8019 Bruin

R 9001Crème

Geanodiseerd

R 7016
Antracietgrijs
structuur

(*) Niet mogelijk in B35 type A & B. Andere kleuren in optie.
AFMETINGEN

Breedte
Uitval
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B-35

B-35 Prestige

2,05 m - 15 m

3,50 m - 15 m

(gekoppeld vanaf 7,5 m)

(gekoppeld vanaf 7,5 m)

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 m

Bediening

motor (windwerk in optie)

motor met zender

Cassette

20,0 cm hoog x 18,2 cm diep

20,0 cm hoog x 18,2 cm diep

Windklasse

2

3

B35-A

185

Brustor Wit

180

STANDAARDKLEUREN

B35-B

205

205

B-35 A

B-35 B

B-35 Prestige: 4 kabels

B-35: 4 kabels

Prestige

6 Bft

182

200

B35-I

182

182

B35-K
200

B35-H
200

200

B35-G

185

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
B-35 V
B-35
B-35 Hversie (type I). Het gootprofiel
B-35GI is voor alle versies beschikbaar
B-35 K als optie.
beschikbaar
in G
gesloten (type K) of half-open

B-35 LED strip in beide armen

Schermen breder dan 7,5 m worden standaard
geleverd met tussenrol, maar tot 15 m is ook
een doek uit één deel mogelijk.
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B-38 EN B-38 PRESTIGE

Maximale schaduwbezorger

1,3 m

De zonwering kan via
afstandsbediening gestuurd worden.

18

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

… of zorgt voor extra privacy en schaduw.

Prestige

6 Bft

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 bijbehorende
draadloze zender bedienen zowel de luifel als de volant en
optioneel zelfs de ingebouwde LED verlichting en elektrische
verwarming. Knikarmscherm B-38 Prestige is leverbaar met een
breedte tot 6 m en met een uitval van 3 m of 3,5 m.
Knikarmscherm B-38 is een variant met een uitval 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.

202

Optioneel:

afstandsbediening LED
standaard bij Prestige

RAL

verwarming

215

STANDAARDKLEUREN

Brustor Wit

R 9001Crème

R 8019 Bruin

Geanodiseerd

Andere kleuren in optie

R 7016
Antracietgrijs
structuur

AFMETINGEN

Breedte
Uitval

B-38 Prestige: 4 kabels

B-38: 4 kabels

B-38

B-38 Prestige

2,05 m - 6,00 m

3,50 m - 6,00 m

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 met zender

Cassette

20,2 cm hoog x 21,2 cm diep

20,0 cm hoog x 18,2 cm diep

Volant

variabel, tot 1,30 m

variabel, tot 1,30 m

Windklasse

2

3
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B-40

De bedrijfsluifel

ROND DESIGN

De B-40 is een knikarmscherm
dat uitermate 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).
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STANDAARDKLEUREN
Geanodiseerd

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

Cassette

25,5 cm hoog x 25,5 cm diep

B-34 EN B-34 XL

Kleine breedte, grote uitval

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

STANDAARDKLEUREN

BUDGETVRIENDELIJK

Wit

Andere 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)

Cassette

19,3 cm hoog x 23,4 cm diep

178

278

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.

229

B-34 XL

220

B-34
21

B-50

Compact en elegant

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 3 m. De montage gebeurt eenvoudig
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°.
Optioneel:

afstandsbediening

LED

RAL

volant

verwarming

STANDAARDKLEUREN

Brustor Wit

R 8019 Bruin

R 9001 Crème

Geanodiseerd

R 7016
Antracietgrijs
structuur

195
154

193
152

Andere kleuren in optie

195
217

204
200

AFMETINGEN
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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)

Cassette

15,2 cm hoog x 21,7 cm diep

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

Standaard is er ook plafond
bevestiging mogelijk.

Standaard geleverd met
doekbeschermingsprofiel.
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B-20, B-21 EN B-23

Budgetvriendelijk

B-23

B-20: 5°- 40°

B-21: 20°- 60°

De B-23 is een half-gesloten kwaliteitsvol cassettescherm aan een
interessante prijs. De maximale breedte bedraagt 6 m (met een extra
derde arm) en de maximale uitval 3 m. Het scherm is zeer compact en
kleeft als het ware tegen de gevel. De montage verloopt eenvoudig
en snel dankzij de bijgeleverde muursteunen waar het scherm perfect
in past. De B-23 is standaard in wit en crème leverbaar.
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226

Wit

R 9001 Crème

136

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 m en een maximale breedte van 5,5 m. Met een compacte
hoogte van 13,5 cm is de cassette van deze beide zonweringen
uitermate geschikt voor montage onder een balkon.

STANDAARDKLEUREN
205

COMPACT EN FLEXIBEL

Andere kleuren in optie

130

B-20 / B-21

B-23

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)

Cassette

22,5 cm hoog x 13,5 cm diep (B-21 en B-20)

BRUSTOR

®

140339

OUTDOOR SUN SYSTEMS

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

UW BRUSTOR DEALER:

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

