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Ledverlichting Terrasverwarming Gemotoriseerde volant Opbouw screens Regelbare voet

Ledverlichting in de palen, 
de zijgeleiders en de onder-
steuningsbalk.

Krachtige terrasverwarming 
(2000 W of 2200 W) voor fris-
se avonden. U kunt meerde-
re elementen combineren in 
één module. Verkrijgbaar in 
zwart, wit of geanodiseerde 
uitvoering (afhankelijk van 
model).

Gemotoriseerde volant van 
1m (Soltis 86/92) die werkt 
op een batterij die via een 
klein zonnepaneel opgela-
den wordt.

Voor meer privacy kunt u de 
B128 aan de zijkant volledig 
afsluiten met een vast zijk-
doek en ZIP-screen.

Regelbare voet voor optima-
le waterafvoer.

De B128 pergola is een veelzijdige 

zonwering die opvalt door zijn 

minimalistisch design en talloze 

personalisatiemogelijkheden. 

Het uitgekiende ontwerp biedt 

een panoramisch zicht op de 

tuin en veel lichtinval in de 

woning. De B128 wordt steeds 

aangebouwd en combineert de 

voordelen van een zonnescherm 

met de troeven van een 

terrasoverkapping.

SPECIFICATIES

• Minimalistische terrasoverkap-

ping met regenbestendig doek

• Oprolbaar dakdoek met ZIP-

screen technologie

• Geïntegreerd waterafvoersys-

teem via de palen

• Compacte palen en geleiders

• Optioneel gemotoriseerde 

volant

TROEVEN

  Strak, waterwerend doek

  Koppelbaar met speciale 

koppelpaal

  Minimalistische structuur

B128

OPTIES

P U U R  &  P E R S O O N L I J K



A

B C

Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Ledverlichting Terrasverwarming Gemotoriseerde volant Opbouw screens Regelbare voet

Ledverlichting in de palen, 
de zijgeleiders en de onder-
steuningsbalk.

Krachtige terrasverwarming 
(2000 W of 2200 W) voor fris-
se avonden. U kunt meerde-
re elementen combineren in 
één module. Verkrijgbaar in 
zwart, wit of geanodiseerde 
uitvoering (afhankelijk van 
model).

Gemotoriseerde volant van 
1m (Soltis 86/92) die werkt 
op een batterij die via een 
klein zonnepaneel opgela-
den wordt.

Voor meer privacy kunt u de 
B128 aan de zijkant volledig 
afsluiten met een vast zijk-
doek en ZIP-screen.

Regelbare voet voor optima-
le waterafvoer.

AFMETINGEN & DETAILS

Maximale 
afmetingen 

Enkel dak: 6,00 x 5,00 m

Met volant: 5,00 x 5,00 m

Koppelbaar in de breedte

Besturing Somfy RTS besturing

Somfy io besturing

Bediening met smartphone

Afstandsbediening

Opties Ledverlichting

Terrasverwarming

Opbouw screens

Doeken Ruime keuze aan doeken

Kleuren
RAL 

7016 ST
RAL 

9016 ST

Alle andere RAL-kleuren in optie

A   Voor meer privacy kunt u 
de B128 P aan de zijkant 
volledig afsluiten met een 
vast zijdoek.

B   ZIP-screen (maximale 
uitval B128 P ≤       4m).

C   Optionele B1100/B1350 
(Solar) als screen aan de 
voorzijde.



www.brustor.com
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Outdoor Living

Knikarmschermen

Veranda zonwering

Screens


