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Outdoor Living

Knikarmschermen

Veranda zonwering

Screens
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BRUSTOR
CONNECTAPP

Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Geïntegreerde screens LED in lamellen LED Spots in frame LED up/down Terrasverwarming Deurpaal

Geïntegreerde screens zijn mo-
gelijk aan alle zijden. Er is keuze 
uit een ruim gamma aan kleu-
ren en doorzichtigheid van de 
screens.

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

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

Direct en indirect licht op de go-
ten. Zowel wit als RGB dimbaar. 
Keuze uit direct, indirect of beide.

Krachtige 2000W terrasverwar-
ming (IP65) voor frisse avonden. 
U kunt meerdere elementen 
combineren in één module. Ver-
krijgbaar in zwart, wit en geano-
diseerde uitvoering.

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

De B600 S Screen heeft alles van de 
B600, maar wordt aangevuld met en-
kele verrassende innovaties. Net als 
de B600 sluit het dak zeer compact 
dankzij de compacte intrekbare 
lamellen. Wanneer het dak open 
is, nemen de lamellen slechts 13% 
van de totale oppervlakte in beslag. 
Een belangrijke nieuwigheid is de 
mogelijkheid om uw pergola te voor-
zien van screens die perfect in het 
frame zijn geïntegreerd. De bredere 
en hogere goten zorgen voor een 
efficiëntere afvoer van regenwa-
ter en zijn makkelijker te monteren 
zonder gebruik van siliconen. Het 
lamellendak, de LED-verlichting, 
terrasverwarming en de screens 
kunnen worden bediend met zowel 
een afstandsbediening als met de 
Brustor Connect-app.

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

B600 S Screen
Afmetingen en details
Maximale afmetingen Enkel dak

6,09 m x 4 m

Besturing
Brustor connect (App)

RTS besturing

Smartphone

Afstandsbediening

Opties
Dimbare LED

Geïntegreerde screens

Terrasverwarming

Luidsprekers met 
bluetooth

Stopcontact 230V

Kleuren Standaard Optie

RAL 
7016

ST   

RAL
9016

ST

Bedien alle functies met de Brustor 
Connect app.

Het dak 

opent tot 
87%

B600 S Screen 13% Alternatieven 30%


