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C R E Ë E R  O P E N H E I D
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Dimbare ledverlichting Terrasverwarming Bluetooth luidspreker Ingebouwd stopcontact Geïntegreerde screens Deurpaal

Ledstrips in de lamellen ge-
ven een mooi egaal licht. 
Bovendien zijn ze dimbaar. 
Led spots zijn dimbaar en 
mogelijk in het frame op alle 
zijden. Zowel wit als RGB di-
rect en/of indirect licht op de 
goten mogelijk. 

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).

Sproeiwaterdichte Bluetooth 
speaker volgens norm IP65, 
beschikbaar in zwart of wit

Sproeiwaterdicht stopcon-
tact volgens IP54 aan bin-
nen- en buitenzijde

Geïntegreerde screens zijn 
mogelijk aan alle zijden. Er is 
keuze uit een ruim gamma 
aan kleuren en doorzichtig-
heid van de screens.

Een extra deurpaal is mo-
gelijk, om je geïntegreer-
de screens over de breedte 
splitsen en zo een deurope-
ning vrij te houden. Bij gro-
te dubbel dak versies is dit 
soms noodzakelijk ter on-
dersteuning.

De elegante B600 S 

terrasoverkapping is dé ideale 

zonwering. De lamellen kunnen 

bijna volledig openschuiven. Zo 

geniet u in het tussenseizoen 

maximaal van een optimale 

lichtinval, ook binnen. Een mooie 

herfstdag met veel zon, weinig 

zon of zelfs een kleine regenbui? 

De B600 S past zich het hele 

jaar door aan uw wensen aan. 

Dankzij de geïntegreerde screens 

van de B600 S bent u bovendien 

optimaal beschermd.

SPECIFICATIES

• Compact openschuifbare 

S-lamellen

• Geavanceerd gootsysteem

• Afwatering via palen

TROEVEN

  Optimaal beschermd dankzij 

de geïntegreerde ZIP-screens

  Bediening met smartphone  

via Brustor Connect App

  Het dak opent tot een rester-

end volume van 13% van de totale 

oppervlakte

B600 S

OPTIES

C R E Ë E R  O P E N H E I D



Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Dimbare ledverlichting Terrasverwarming Bluetooth luidspreker Ingebouwd stopcontact Geïntegreerde screens Deurpaal

Ledstrips in de lamellen ge-
ven een mooi egaal licht. 
Bovendien zijn ze dimbaar. 
Led spots zijn dimbaar en 
mogelijk in het frame op alle 
zijden. Zowel wit als RGB di-
rect en/of indirect licht op de 
goten mogelijk. 

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).

Sproeiwaterdichte Bluetooth 
speaker volgens norm IP65, 
beschikbaar in zwart of wit

Sproeiwaterdicht stopcon-
tact volgens IP54 aan bin-
nen- en buitenzijde

Geïntegreerde screens zijn 
mogelijk aan alle zijden. Er is 
keuze uit een ruim gamma 
aan kleuren en doorzichtig-
heid van de screens.

Een extra deurpaal is mo-
gelijk, om je geïntegreer-
de screens over de breedte 
splitsen en zo een deurope-
ning vrij te houden. Bij gro-
te dubbel dak versies is dit 
soms noodzakelijk ter on-
dersteuning.

AFMETINGEN & DETAILS

Maximale 
afmetingen 

Enkel dak: 6,09 x 4,00 m

Besturing Brustor Connect sturing

Bediening met smartphone

Opties Dimbare ledverlichting

Terrasverwarming

Bluetooth luidspreker

Stopcontact in paal

Geïntegreerde screens

Kleuren
RAL 

7016 ST
RAL 

9016 ST

Alle andere RAL-kleuren in optie



www.brustor.com
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Outdoor Living

Knikarmschermen

Veranda zonwering

Screens


