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Er wordt aanbevolen om de B-127 Pergola onder een helling van minimaal 25 cm per meter te
monteren zodat water makkelijk van het doek geëvacueerd wordt.
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125 cm

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

zijaanzicht B-127 met extensie
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KLEUREN

er

Detail van de kast, geleider en glijwagen.
Afmetingen van onderaan tot bovenaan kast 26,5 cm.

Verandascherm

breedte

max. 6 m Acryl - max. 4m80 Soltis 86 of 92

uitval

maximaal 5 m extensie inclusief
maximale extensie 1,25 m

bediening

motor

DOEK

Verandascherm

Pergola
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AFMETINGEN

ing

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

zijaanzicht B-127 zonder extensie
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PERGOLA
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maximaal 5,00 m
extensie: niet mogelijk

Pergola

Acryl (max. opp. 22 m2) - Soltis 86 (max. opp. 19 m2) - Soltis 92 (max. opp. 18 m2)
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Een automatisch wegklapbare
doeksteun zorgt er voor dat het
water van het doek afloopt.

.nl

ing

24

De B-127 is een nieuwe flexibele verandazonwering waarbij je de geleiders tot op maximaal 1 m van de zijkanten kunt monteren. Tevens kan
de B127 snel en uiterst eenvoudig geplaatst worden. Dit systeem laat in
tegenstelling tot andere systemen toe om veranda’s met afgesneden
hoeken optimaal te overdekken. De B-127 kan tot maximaal 6m breed
gaan, terwijl de maximale uitval 5m bedraagt (max. 22m2 doekoppervlakte). Optioneel kan de B-127 eveneens met een extensie uitgebreid
worden die voor extra schaduw zorgt in de veranda.
Naast de B-127 is er ook een complete Pergola beschikbaar met dezelfde
technische kenmerken. Dit systeem wordt geleverd met muursteunen
en vertikale palen en is heel eenvoudig te monteren. Het doek staat
onder permanente spanning en is aldus ideaal voor zowel privaat als
professioneel gebruik (bars, restaurants, shops...)
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De flexibele zonwering
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BRUSTOR B-127 VERANDA | B-127

De voorlijst wordt door een ingebouwd gasveersysteem
uitgeschoven.

