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OUTDOOR LIVING
De juiste keuze.
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
zorgen voor een optimale zoninval, voldoende schaduw of een
aangename ventilatie. Bij warme dagen lijkt het alsof uw terras is
uitgerust met gratis airco.
Zo beleeft u aan huis uw eigenste kwaliteitsmoment: hetzij alleen
met een fris glaasje wijn en een goed boek, een heerlijke maaltijd
met de familie of een gezellige barbecue onder vrienden.
Dit is uw moment.

De BRUSTOR Outdoor Living familie sluit naadloos aan op deze
nieuwste Outdoor trend. Aangebouwd, alleenstaand of gekoppeld kunnen ze elke situatie aan en dankzij de vele opties creëert
men een bijzonder comfortabele buitenruimte waar het heerlijk
vertoeven is: van de prille lente tot het late najaar.
Deze brochure geeft een overzicht van de diverse modellen met
telkens de vele mogelijkheden. Benieuwd welk model u past.
Geniet van de inspiratie op de volgende pagina’s.
Het Brustor Team,
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De perfecte instapper
B-150 en B-150 XL

B-150 = standaard lamellen 16cm
B-150 XL = Extra Large 21cm

Waterafvoer via goot
direct in steunpaal

Optionele
OPbouwscreens
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SAMEN GENIETEN

“Hilde belde mij om te vragen of ik vrij was zondagmiddag. Marjan zou
ook komen. Ze gaven mooi weer uit met een warm briesje uit het Zuiden.
Of wij buiten zouden eten? Een licht slaatje misschien? Natuurlijk zei ik
ja. Samen op het terras een fris glaasje Chardonnay klinken. Momenten
met Marjan en Hilde zijn altijd memorabel.”

KENMERKEN
De volautomatische kantelbare aluminiumlamellen regelen de zoninval op
het terras door tot 150° om hun as te draaien. Met gesloten lamellen vangt een discrete goot het regenwater op en laat dit ongemerkt rechtstreeks
afvloeien direct in de zijpalen. Met een optioneel verwarmingselement en
opbouwscreens houdt u zelfs de eerste koude en wind gemakkelijk buiten.
Zo geniet u vanaf de eerste prille lente tot laat in de herfst van het gezonde buitenleven. De pergola kan als aanbouw of alleenstaand gebruikt worden. Uitvoering in standaard Brustor wit of anthraciet
grijs structuur De B-150 heeft standaard lamellen van 16cm breed. De B-150
XL heeft 21cm brede lamellen die een bredere uitval toelaten .

Optionele dimbare witte LED verlichting (*) in lamellen / Gepatenteerd
Optionele RGB LED of witte LED verlichting in frame en XL lamellen
Optioneel verwarmingselement
Optionele regensensor

Somfy zender inbegrepen

Kleuren: wit structuur en antraciet grijs structuur
Optioneel 200 RAL kleuren

(*) Dimbaar met meerprijs

B-150 (XL) specifieke kenmerken
Optionele OP-bouwscreens met mogelijkheid transparant venster

LED
in lamellen

Maximale afmeting 1 dakelement: L 6,04m x B 3,5m x / L 5,95m x B 4m (XL)
Uitgebreider technische info vanaf pagina 14
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Luxueus genieten
B-200

Onzichtbaar geïntegreerde
ZIPscreens in het dakframe
De ZIP screen is een verticaal windvast screen dat
eveneens insectenwerend is.
Een uniek ritssysteem houdt het
doek in alle omstandigheden
perfect in de geleiders in de
steunpalen van de Outdoor
Livings. Een ZIP screen weerstaat aan windsnelheden tot
49km/u (6BF)

Lamelbreedtes
B-200 = 16cm
B-200 XL = 21cm
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DE BELONING

“De opdracht is voor jou,” zei hij, “niet omdat je de goedkoopste was maar
omdat je mij hebt kunnen overtuigen van de kwaliteit en de service.” Mijn
hart sloeg over. “Wij contacteren elkaar morgen wel voor meer details
maar ik wou het je toch al laten weten...”

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

Optionele dimbare witte LED verlichting in frame en lamellen
Optionele RGB LED verlichting in frame en lamellen
Optioneel verwarmingselement
Optionele regen- en sneeuwsensor
Kleuren: wit structuur en antraciet grijs structuur
Optioneel 200 RAL kleuren
Somfy zender inbegrepen

B-200 (XL) specifieke kenmerken
Ingebouwde ZIPscreens met optioneel transparant venster
Koppelbaar in de lengte en in de breedte
Module met 4 palen: Maximaal L 7m x B 7m x H 3m
(> 36 m2 = extra paal)

Ingebouwde LED

Uitgebreider technische info vanaf pagina 14
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Luxueus genieten
B-200 XL

Optioneel deurprofiel

Optioneel geïntegreerde ZIP screens

Bredere lamellen
B-200 = 16 cm
B-200 XL = 21 cm
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BLOEMEN VOOR OMA

Opa komt bij zijn kleine deugniet staan en steekt een paar afgevallen bloempjes in haar haar. “Zo, nu ben je een echte bloemenprinses.
Laten we oma verrassen onder de pergola.”

KENMERKEN
De B-200 XL heeft extra brede lamellen van 21 cm (ten aanzien van de 16
cm van de B-200) voor een rustig plafond en een bredere lichtinval.
De opties zijn identiek aan die van de B-200.
Optionele dimbare witte LED verlichting in frame en lamellen
Optionele RGB LED verlichting in frame en lamellen
Optioneel verwarmingselement
Optionele regen- en sneeuwsensor

Verlenging met stappen van 7 cm

Kleuren: wit structuur en antraciet grijs structuur

Een dak bestaat uit een aantal lamellen van 21
cm. Soms heeft men echter een breder dak nodig. De figuur hier onder toont de mogelijkheid
om 7 cm hetzij links, hetzij rechts of zelfs aan 2
kanten toe te voegen.

Optioneel 200 RAL kleuren

B-150 XL & B-200 XL+ verlenging met stappen van 7 cm

Ingebouwde ZIPscreens met optioneel transparant venster

+ optioneel 7 cm extra

Koppelbaar in de lengte en in de breedte

Lamellen van 21 cm

+ optioneel 7 cm extra

Somfy zender inbegrepen

B-200 (XL) specifieke kenmerken

Module met 4 palen: Maximaal L 7m x B 7m x H 3m
(> 36 m2 = extra paal)

Uitgebreider technische info vanaf pagina 14
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Schuifdak onder de sterren
B-300

PVC-doek
wordt beschermd
onder afdekplaat

Halfopen

Gesloten
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HET WEERZIEN
“Ik verlang er naar om terug te zijn. Om je in mijn armen te houden

en je hoofd tegen mijn schouder te voelen terwijl wij samen naar de
sterren kijken. Wij alleen op de wereld. Nog drie weken... xxx

KENMERKEN
De B-300 is een strakke aluminium buitenleefruimte met een waterdicht PVC
vouwdak. Dit dak kan gedeeltelijk of volledig opengeschoven worden voor
een optimale lichtinval. Uitgevouwen garandeert het een perfecte zonwering. De 4 onzichtbaar ingebouwde regengoten zorgen voor een perfecte afwatering. Optionele ZIP screens, discreet inbouwbaar in het dakframe, vormen dan weer een windresistente beschutting tegen de zon, wind en regen.
Het geheel resulteert in een flexibele buitenruimte waar het ook in de tussenseizoenen heerlijk toeven is. Door het volledig openschuivend dak verliest
men ook geen zonlicht in de huiskamer.
Dankzij een ingenieuze dakconstructie wordt het water zijdelings afgevoerd
en kan de B-300 zonder extra helling aan de gevel gemonteerd worden.

Optionele dimbare witte of RGB LED strip in frame
Optioneel verwarmingselement
Kleur: wit structuur en antraciet grijs structuur
Optioneel 200 RAL kleuren
Keuze uit 3 doekkleuren 650gr : wit (block-out) / crème / grijs
Somfy zender inbegrepen

B-300 specifieke kenmerken
Optionele ingebouwde ZIPscreens met motor
Koppelbaar in de breedte
Module zonder screens: Maximaal B 7m x L 7m x H 3m
(> 36 m2 = extra paal)

Ingebouwde ZIPscreens

Uitgebreider technische info vanaf pagina 14
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Aanbouwpergola
B-500

LED in doekprofielen,
dichtgevouwen dak gaat
schuil onder afdekplaat

Bij LED,
kabelgeleiding
in rubberen
strip

>4,5m met extra steun
in het midden

Optionele screens
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TIJD VOOR ONZE KLEINKINDJES

Onze dochter Lotte bracht ons vorig weekend kleine babysokjes als
verrassing. Jan wordt opa en mag binnenkort bij een oma slapen.
Gelukkig hebben wij nu alle tijd om van kleinkindjes te genieten.

KENMERKEN

Elegant buitendesign,
geen storende elementen
zoals schroeven

De B-500 Outdoor Living is een aanbouw pergola met een hellend PVC dak. Het
dak in waterdicht en zonwerend PVC kan volledig geopend worden om optimaal van een mindere lichtinval te genieten in de aangrenzende woonkamer
of integendeel voldoende schaduw te geven wanneer uitgeschoven. Afwatering gebeurt via een goot vooraan. De B-500 kan volledig met screens
afgewerkt worden. Optionele LEDverlichting kan ingebouwd worden in de
draagsteunen. Net zoals bij de B-300 gaat het dichtgevouwen PVC dak schuil
onder een afdekplaat. Het extra sterke witte lichtdichte PVC doek van 850gr
bestaat uit 3 lagen en heeft een brandklasse M2. De onderkant van het doek
bestaat uit een lichte design structuur. Het dak kan een windsnelheid weerstaan tot 100km/u. De minimale dakhelling van de B-500 is 9° (15cm/m).
Optionele dimbare witte en RGB LED strip in frame en doekprofiel
Optioneel verwarmingselement
Brustor kleuren wit structuur of antraciet grijs structuur
Optioneel 200 RAL kleuren
Somfy RTS motor met zender inbegrepen

B-500 specifieke kenmerken
Optionele ingebouwde ZIPscreens
3-lagig WIT opaque lichtdicht PVC doek van 850gr met brandklasse M2
Maximale afmetingen van 7m x 6m uitval (> 36 m2 = poteau supplémentaire)
Uitgebreider technische info vanaf pagina 14
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BRUSTOR ODL

Opties & Technische info

BRUSTOR garantie 5 jaar

Screens

Het bijgeleverde garantieboekje bevat
nog verdere technische info en tips om
nog jarenlang plezier te beleven aan de
BRUSTOR producten. De BRUSTOR producten komen met een respectievelijke
garantietermijn van 5 jaar.

Brustor heeft windvaste (ZIP) screens tot 6 meter breed dankzij
een extra sterke rolas met doorsnede van 10cm. De screens kunnen
uitgerust worden met doorzichtige en windvrije vensterstroken van 1,21m
hoog in transparante PVC. De transparante vensters zijn altijd afgewerkt
met een zijstrook van 20cm in screendoek.(zie foto). Deze vensters zorgen voor een verhoogd visueel comfort en versterken het verandagevoel.
De doorzichte PVC ondergaat een speciale voorbehandeling om minder
gevoelig te worden voor krimp of uitzetting bij extreme temperaturen.
Alle Brustor producten zijn CE windklasse 2 gekeurd volgens de Europese
norm EN 13561. Ook de Outdoor Living screens van pvc doek voldoen
in neergelaten toestand aan deze norm. Bij windsnelheden boven 38
km/u (5BF) moeten deze pvc screens volledig omhoog gerold worden.

Een “Outdoor Living” is een kwalitatieve
aluminium automatische zonwering met
fijne mechaniek. Deze constructie werkt
eveneens bijzonder waterwerend maar
heeft niet de garantie van volledige waterdichtheid.
De constructie en de aluminium lamellen
weerstaan een windkracht tot 160km/u
en werd CSTB getest.

Afhankelijk van het model kunnen de ZIP screens bijna onzichtbaar in
de frames ingebouwd worden of achteraf optioneel als opbouw toegevoegd worden (B-150).

Somfy zender inbegrepen

Naargelang het aantal gewenste aansturingen bestaat er een aangepaste
zender. Van slechts 1 kanaal tot 16...
Het lamellendak, de screens, de verlichting en de elektrische verwarming zijn
hierdoor eenvoudig te bedienen met een
afstandsbediening.

Regen- en
sneeuwsensor

De optionele regensensor detecteert de
eerste regendruppels en sluit automatisch
het dakgedeelte. Handig voor wie niet
thuis is.
Bij een temperatuur onder de 2° openen
de lamellen zich op 10° om aaneenvriezing te voorkoming en daardoor
schade aan de motor. Bij regen onder
de 2 graden (sneeuw) opent de sensor de lamellen volledig (90°) om
sneeuwophoping te voorkomen en zo
schade door de druk te vermijden.

Verwarmingselement

Krachtige 2.000W terrasverwarming
(IP65) voor frissere avonden. Meerdere
terrasverwarmingen kunnen gecombineerd worden voor één module.
Beschikbaar met standaard of dimbare
RTS ontvanger voor bediening met Telis
RTS handzender. De dimbare versie kan
de terrasverwarming instellen op 100%,
80% of 66% van het totaal vermogen.
Zwart, anodisé of witte uitvoering.

LED verlichting

In optie kan de Outdoor Living uitgerust worden met een krachtige witte
(dimbare) LED verlichting. Deze kan zowel in de lamellen als in het frame
worden gemonteerd en wordt aangestuurd met dezelfde zender waarmee dak en screens worden bediend.
Naast de witte LED verlichting is in optie ook een RGB LED verlichting
beschikbaar in het frame waarvan de intensiteit en kleur geregeld kan
worden.
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Overzicht
Standaardkleur of RAL
De Outdoor Living is standaard verkrijgbaar in 2 standaard kleuren: RAL 7016
antracietgrijs structuur en Brustor wit structuur. Bovendien kan het frame en het lamellendak in een afzonderlijke kleur geleverd worden.
Meer dan 200 andere RAL kleuren vormen een waardig alternatief.

BRUSTOR
WIT

Aangebouwd, vrijstaand
en/of gekoppeld (B-150 niet koppelbaar)
Een Outdoor Living kan zowel vrijstaand, aan een gevel of soms zelfs als dakconstructie gemonteerd worden. Hiermee biedt deze zonwering een duurzame oplossing voor tuin, terras, balkon, patio, poolhouse, jacuzzi en buitenkeuken. Bovendien
kunnen meerdere modules aan mekaar gekoppeld worden (uitgezonderd B-150)
Residentieel en professioneel gebruik
Met afmetingen die kunnen variëren tot 7m breed en 7m lang is de Outdoor Living
zowel voor particuliere klanten als handelszaken en de horeca een interessante
terrasoverkapping. Voor nog grotere oppervlakken kunnen meerdere modules aan
mekaar gekoppeld worden. Zie ook pagina 16.

RAL
7016

Kleuren glasvezeldoek of PVC doek

Voor de geweven screen- of glasvezeldoeken is er een hele brede waaier aan
kleuren en motieven. Uw dealer toont u graag de volledige collectie. Geweven
screens zijn niet volledig water- of lichtdicht.
Zowel voor het dak als zijscreen kan er ook geopteerd
worden voor een zwaarder PVC doek. Die is volledig
waterdicht en zonwerend. De kleuren hier zijn beperkt
tot wit, beige en grijs.

Maatwerk pergola XL
Voetplaat

Het is van groot belang dat de pergola
waterpas staat. De voetsteunen in de palen
zijn dan ook in de hoogte regelbaar. Geïnstalleerd is dit regelsysteem volledig onzichtbaar van buitenaf. (zie foto)

Een dak bestaat uit een aantal lamellen van 21cm. Soms bestaat de noodzaak net
iets breder te gaan. Onderstaande afbeelding toont de optie om hetzij links, hetzij
rechts of aan beide kanten 7cm toe te voegen (B150XL/B200XL)

B-150 XL & B-200 XL+ verlenging met stappen van 7 cm
+ optioneel 7 cm extra

Lamellen van 21 cm

+ optioneel 7 cm extra

Voor een extra verankering kan waar nodig
ook een extra voetplaat (20cm x 20cm)
voorzien worden.

regensensor
sneeuwsensor

Standaard kleur
of RAL structuur kleur

screens in frames
LED in frames

Waterafvoer
LED in lamellen

afstandsbediening
motor van:
-

screens
lamellen
verwarming
...

verwarmingselement

voetplaat
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BRUSTOR ODL

combinaties

BRUSTOR Outdoor Nieuw voor 2014

De B-200 is nu ook verkrijgbaar als ophangsysteem. Deze elegante oplossing zit stevig verankerd aan de muur dankzij de roestvrije stangen. Afmeting tot L 4m x B 3m

Ophangpergola met
maximum afmetingen
van 4m x 3m
BRUSTOR Outdoor aanbouwmogelijkheden

De BRUSTOR Outdoor Living constructies lenen er zich toe om diverse manieren te worden gemonteerd. De toepassingen zijn afhankelijk
van de ruimte en het gebruik. De aluminium constructies zijn te gebruiken enkel als dak, als aanbouw met 2 palen, als aanbouw met vier
palen of alleenstaand. Grote dakconstructies gebruiken vanaf een zekere breedte twee banen lamellen die afzonderlijk een motor hebben.
Die kunnen gezamenlijk bediend worden of afzonderlijk. Grotere oppervlaktes worden overspannen door de nodige contructies te gaan
koppelen, hetzij in de lengte of in de breedte.
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Waarom BRUSTOR kiezen ?
Strak effen
buitendesign

1

2

OR
BRUSNTTED
PATE

Geen storende
elementen zoals
schroeven

3

Perfect geïntegreerde screens:
zo goed als onzichtbaar in de
frames

5

4

Gepatenteerde
hoekversteviging
in de palen voor
een muurvaste,
onwrikbare
constructie.

Eenvoudig
regelbare
voetpalen bij
oneffenheden

Keuze uit 2 breedtes lamellen (16cm of 21cm)
+ extra verlenging dak met stappen van 7cm

OR
T
S
U
R
B
ED
T
PATEN

Gepatenteerde
LED strips in de
lamellen.

BRUSTOR

Prijzen

Ons dealernetwerk: de snelste weg naar een correcte offerte
De BRUSTOR Outdoor Living Constructies worden exclusief verdeeld door een uitgebreid netwerk van geselecteerde dealers. Hun vakmanschap en de kennis van onze producten zorgen voor een optimale begeleiding en advies in uw keuze.
Door regelmatige training en update van onze informatie zijn zij de perfecte partner om uw Outdoor Living naar uw wens te
installeren. Vraag vrijblijvend een offerte van de vele mogelijkheden. Niet alleen van de mogelijkheden in aanbouw of
koppelingen, maar evenzeer van de vele opties die uw Outdoor Living tot een optimale buitenruimte maken.
Voor een offerte of het vinden van een gepaste BRUSTOR dealer:
Gebruik de dealerlocator via www.brustor.com of spring binnen bij een gekende BRUSTOR dealer in uw buurt
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BRUSTOR ODL
MODEL OUTDOOR LIVING
Structuur
Dakstructuur inbouw
Aanbouw met 2 palen
Vrijstaand met 4 palen
Afstandsbediening motor
Afwatering 2 regengoten
Afwatering 4 regengoten

Afmetingen

Koppelbaar in de breedte
Koppelbaar in de lengte
Maximale afmeting 1 dakelement
Maximale afmeting 2 dakelementen
Maximale hoogte

Kleur

Brustor Wit structuur
Brustor Antraciet grijs RAL 7016 structuur
Optie ! 200 RAL kleuren - speciaal lakwerk - metaallak

Opties

Opties & Technische info

B-150

B-150 XL

met aluminium lamellen van 16cm

met aluminium lamellen van 21cm

Afmetingen

Afmetingen

L 6,04m x W 3,5m

L 5,95m x W 4m

H 3m
Kleur

H 3m
Kleur

Opties

Opties

Structuur

Screens ingebouwd
Screens opbouw
Dimbare witte LED verlichting in lamellen of doekproefiel
Dimbare witte LED verlichting in frames
Dimbare RGB LED verlichting in doekproefiel/lamellen
Dimbare RGB LED verlichting in frames
Regen- en sneeuwsensor
Windsensor
Verwarmingselement 2.000 Watt
Grondanker
Vloerplaat 20cm x 20cm
Deurprofiel
Glaswanden

Structuur

mits meerprijs
mits meerprijs

mits meerprijs
mits meerprijs

B-150

B-150 XL

max 3,5m

max 4m
max 5,95m

max 6,04m

Grondplannen
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mogelijk /

Overzicht

= niet mogelijk

B-200

B-200 XL

met aluminium lamellen van 16cm

met aluminium lamellen van 21cm

Structuur

Structuur

B-300

met 3-lagig PVC vouwdak 850g (wit)

goot vooraan
goot vooraan
Afmetingen

Structuur

Afmetingen

Afmetingen

L 7m X W 3,5m
L 7m X W 7m
H 3m
Kleur

L 7m X L 3,5m • L 5,95m x L 4,2m
L 7m x W 7m
H 3m
Kleur

L7mxW4m-L4mxW7m
L 7m x W 7m
H 3m
Kleur

Vooraan H 3m
Kleur

Opties

Opties

Opties

Opties

max 5m
max 5m

max 4m

max
max
6.9m
6.9m max 6.9m
max
max
6.8m
6.8m max 6.8m
max
max
6.9m
6.9m max 6.9m

0)

maxmax
3.9m
3.9mmaxmax
3.8m
3.9m
3.8m
maxmax
max
3.8m
3.8m
3.8m
maxmax
max
3.8m
3.8m
3.8m
maxmax
max
3.8m
3.8m
3.8m
maxmax
3.9m
3.8m
3.9m max 3.9m

0)
0)

max
3.8m
3.8mmax
3.8m
max
max
3.9m
3.9mmax
3.9m
max
3.9m
3.9mmax 3.9m

max
max
7m7m max 7m

max 6m
max 6m

max 7m

max 7m
max 7m

B-200
B-200
+ B-200
+B-200
B-200
XL
+XL
B-200 XL

max
max
4,5m
4,5mmax 4,5m

B-500
B-500 B-500

max
max
7m7m max 7m

max
max
7m7m max 7m

0)

B-500
B-500 B-500

max
max
3,5m
3,5mmax 3,5m

B-300
B-300 B-300

B-200
B-200
+ B-200
+B-200
B-200
XL
+XL
B-200 XL

max 7m

max 4m
max 4m

max 7m

max
max
7m7m max 7m
max 7m
max 7m

(2)
(1)

max 5,95m / 7m

(2)
(1)

max 7m

max 5,95m / 7m
(1)
(2)
max 5,95m / 7m

max
max
3,5m
3,5mmaxmax
3,5m
max
4,2m
4,2m
/ max
3,5m
/ 3,5m
4,2m / 3,5m
max
max
4m4m max 4m

max 7m
max 7m

B-400
B-400 B-400

(2)

max 6m

(2) (1)

max 6m

(2)

max 6m
max 6m

(1)

L 6m X W 7m

max 5m

(1)

0)
0)

Structuur

Afmetingen

B-200
B-200 B-200
B-200
B-200
XLXL
B-200 XL B-300
B-300 B-300 B-300
B-300 B-300

max 7m
max 7m

B-500

met PVC vouwdak 600g (3 kleuren)
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