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DÉ SPECIALIST IN ZONWERING 
Brustor is een familiale onderneming die al decennialang  enkel en alleen 
kwalitatieve terrasoverkappingen, zonneschermen en screens vervaardigt. 
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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Met de B126 creëert u de perfecte schaduw voor uw veranda, serre of hellende 
glasoppervlakken. Een unieke optie is de telescopisch uitschuifbare extensie, die de 
schaduw tot 1,25 m voor de veranda verlegt.

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. 

 B27

 B126 Verandazonwering ZIPSCREEN (Solar)

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. Creeër uw eigen kleine 
oase van onthaasting om te ontsnappen aan de dagelijkse 
drukte. Met een B200 (XL) kent inspiratie geen grenzen, alleen 
mogelijkheden ...

 B200 (XL)  Terrasoverkapping

OPENDEURWEEKEND
20  21  22 MAART 2020

Opties
• Ingebouwde ZIP-screens
• Spots in de dakstructuur
• Led strips in de lamellen
• Indirecte en directe ledverlichting op de goten
• Ingebouwde Bluetooth luidsprekers
• Verwarming

* Motor inbegrepen in knikarmscherm, inclusief BTW 21%, geldig vanaf 06/01/2020 tot en met 30/04/2020 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.

** Geldig vanaf 06/01/2020 tot en met 30/04/2020 of tot einde voorraad.
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Bekijk de product video op
brustor.com/youtube

  Alleenstaand of aangebouwd
  Koppelbaar zowel in de lengte als in de 

breedte
  Volledig op maat
  Perfect doseren van licht, schaduw en 

ventilatie
  Waterafvoer via de palen

  Windvaste en zonwerende screens
  Insectenwerend doek
  Behoud van doorkijk naar tuin
  Bestand tegen hoge windsnelheden
  Ruime keuze aan kleuren en doeken: zelfs verduisterende doeken 

voor slaapkamers behoren tot de mogelijkheden

  Gemotoriseerde veranda-zonwering (tot 10meter breed)
  Telescopisch uitschuifbare extensie mogelijk (tot 1,25m)
  Ruime keuze aan kleuren en doeken

Tijdens de opendeurdagen zijn wij open van 10 tot 18 uur

Contact

Brusselbaan 194 -198
9320 Erembodegem-Aalst

T 053 / 66 85 77
F 053 / 68 06 89
info@dedier.be

Openingsuren

Maandag  09u -12u en 13u30 -18u
Dinsdag  09u -12u en 13u30 -18u
Woensdag  09u -12u en 13u30 -18u
Donderdag  09u -12u en 13u30 -18u
Vrijdag  09u -12u en 13u30 -18u
Zaterdag  09u -12u
Zondag  Gesloten

De Dier & Zoon
Wij garanderen Uw veiligheid 
en comfort, leveren kwaliteit, 
zijn gespecialiseerd in de 
allernieuwste technologieën, 
en voorzien een optimale 
dienst na verkoop.

www.dedier.be

Openingsuren tijdens het opendeurweekend
20, 21 & 22 maart 10u - 18u
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1  Waterafvoer via de paal.

2  Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue 
spanning van de ZIP-screentechnologie.

3   Optie Voor meer privacy kunt u de B128 aan de zijkant volledig 
afsluiten met een vast zijdoek en ZIP-screen.

4 Optie Verlichting in palen, liggers en/of ondersteuningsbalk.

5 Optie gemotoriseerde volant tot 1m.

1   Krachtige 2000W terrasverwarming voor frisse avonden. U kunt meer-
dere elementen combineren in één module.

2  Geïntegreerde screens zijn mogelijk aan alle zijden. Er is ruime keuze aan 
kleuren en doorzichtigheid van de screens.

3  Een extra deurpaal is mogelijk, om je geïntegreerde screens over de 
breedte te splitsen om een deuropening vrij te houden. 

4  Ledstrips in de lamellen geven een mooi egaal licht. Bovendien zijn ze 
dimbaar, zo creëer je op elk moment de juiste sfeer.

5  Led spots zijn dimbaar en in het frame op alle zijden mogelijk.
Actie

Gratis
motor*

* Motor inbegrepen in knikarmscherm, inclusief BTW 21%, geldig vanaf 06/01/2020 tot en met 30/04/2020 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.

Bij de B600 kun je het lamellendak nagenoeg helemaal openschuiven 
waarbij alle S-vormige lamellen heel compact samenschuiven waardoor 
het dak voor 87% volledig open is. De S-vorm van de lamellen zorgt er niet 
alleen voor dat de lamellen compacter kunnen samengevoegd worden 
maar verzekeren ook een optimale afwatering.

De S-lamel is door zijn typerende 
vorm ook extra sterk en duurzaam. De 
lamellen draaien tot 135° waardoor 
je voor elk moment van de dag de 
lamellen optimaal kunt regelen.

 B600 Terrasoverkapping

 B600 S Screen

B600 / B600 S Screen 13% Alternatieven op de markt 30%

Bekijk de product video op
brustor.com/youtube

De B128 pergola is een minimalistische, aluminium 
terrasoverkapping met een zon- en regenwerend dak op 
basis van de ZIP-screentechnologie. Door de effi  ciënte 
opspanning in de zijgeleiders blijft het doek steeds strak 
en is het sterk windbestendig, dus zonder opwaaiende 
zijkanten. Het strakke doek en de minimale hellingsgraad 
van 15cm/m doet elke regendruppel snel afglijden naar de 
onzichtbaar geïntegreerde regengoot in het voorprofi el.

 B128 (Pergola)

Bekijk de product video op
brustor.com/youtube

BRUSTORTROEVEN
Standaard

Elite

Prestige

Dé Belgische specialist op gebied van buitenzonwering

Belgisch design en fabricaat

Oerdegelijke producten voor jarenlang genot

Grote keuze aan opties en personalisatiemogelijkheden om het comfort 
nog te verhogen (verlichting, verwarming, bediening via smartphone …)

Trendy en ruim gamma

KNIKARM-
SCHERMEN

Nu tijdelijk met GRATIS motor 
bij aankoop van knikarmscherm.

OPTIES
Led strip onder de kast.
Bij Elite ledstrips in de armen.
Bij Prestige Led spots in de armen.

B25 / B38 met gemotoriseerde 
volant.

Bekijk de product video op
brustor.com/youtube

BRUSTORCONNECTAPP

Troeven
  Geïntegreerde Zip-screens (in optie)
  Compact openschuifbare lamellen
  Geavanceerd gootsysteem
  Bediening via App

Bedien alle functies met de Brustor 
Connect app.

Binnenkort beschikbaar

Opties en kenmerken

Opties

B250  XL
De B250XL, 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 B250XL met optionele ZIP-
screens en elektrische verwarming zorgt het hele jaar door 
voor een aangename sfeer.

  Design strakker dan ooit
  Perfecte sluiting van de lamelen op 

de goot
  Warmte van terrasverwarming blijft 

behouden onder de pergola
  Geen zichtbare schroeven
  Tot 135° afgeschuinde ligger

  Strak waterdicht doek
  Onzichtbare waterafvoer
  Minimalistische structuur
  Koppelbaar met speciale koppelpaal

  Volledig maatwerk: breedtes van 2.05m tot 
15m (gekoppeld) | Uitval van 1.5m tot 4m.

  4 standaardkleuren bij standaard en Elite 
armen, uitgebreide keuze RAL kleuren in 
optie. Alle RAL inbegrepen bij Prestige.

  Diverse opties zoals LED verlichting, 
verwarming, windsensor, ...

  Heel uitgebreide doekkeuze. Keuze 
uit diverse cassettes naargelang de 
toepassing.

  Afhankelijk van het model is volant,
plafondmontage of voorlatondersteuning 
mogelijk.

Bij Brustor heeft u de keuze tussen 3 types armen met 
optionele LED verlichting:
10 jaar garantie op de knikarmen

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

Het dak opent tot 87%

BRUSTORTROEVEN
Dé Belgische specialist op gebied van buitenzonwering

Belgisch design en fabricaat

Oerdegelijke producten voor jarenlang genot

Grote keuze aan opties en personalisatiemogelijkheden om het comfort 
nog te verhogen (verlichting, verwarming, bediening via smartphone …)

Trendy en ruim gamma




