
Brustor  & Venvo Zonwering 

7 goede redenen om te kiezen voor een 

terrasoverkapping 

1. Hallo zon, Wind en de perfecte schaduw 

Een terrasoverkapping is veel meer dan enkel een aluminium overdekking. De Brustor 

lamellendaken bieden u een moderne, flexibele en extra leefruimte waarvan u kan genieten 

tijdens elk weertype. Dankzij de roterende lamellen, schakelt u vlotjes over van volle zon naar 

schaduw. Daarnaast zorgen geïntegreerde screens aan de zijkanten ervoor dat een laagstaande 

zon, stuwende wind of zelf regen geen kans maakt om roet in het eten te gooien. Wat 

natuurlijk ook betekent dat het uitstellen van feestjes en barbecues door slechte 

weersvoorspellingen tot het verleden behoort! 

 
 

 



2. Ervaar de ultieme buitenbeleving - het hele jaar 
door! 

Een eindeloos aantal verschillende opties en de veelzijdigheid van onze terrasoverkappingen 
zorgen het hele jaar door voor de ultieme buitenbeleving. Geniet van ‘s morgens vroeg tot ‘s 
avonds laat van het buitenleven en dit van de prille lente tot diep in de herfst. U verlegt heel 
eenvoudig het woonkamergevoel naar de tuin of terras, en vertoeft buiten met de luxe van 
binnen. Zo beleeft u elke dag weer kleine kwaliteitsmomenten thuis, die aanvoelen als een ware 
vakantie. Heerlijk genieten van het uitzicht. Alleen, met familie of met vrienden. 

 
 

 

 

 

 

 



 

3. Centrum van activiteit 

Dankzij uw terrasoverkapping blijf je de hele avond bij uw gasten, zonder de avond apart in de 
keuken te moeten doorbrengen. Gebruik uw overkapping gewoon als buitenkeuken en maak het 
hele jaar door indruk op uw vrienden met uw kookkunsten. Op die manier creëer je schaduw 
waar nodig, met een beschermd kookgebied in openlucht als resultaat. Kortom, de ideale locatie 
voor het bereiden van enkele culinaire hoogstandjes en geslaagde avonden. Succes 
gegarandeerd! 

4. Vergroot uw leefruimte 

Lamellendaken hebben als groot voordeel dat je eindeloos kan combineren. Als dak, 
alleenstaand, gekoppeld, in kruis- of L-vorm. Het is beslist de meest veelzijdige 
terrasoverkapping die vandaag op de markt is. De ideale manier om uw woonruimte te 
vergroten! Dus of u nu op zoek bent naar een uitbreiding van uw bestaande woonruimte, een 
eigen outdoor gym of een buitenkeuken met bar? Er is maar één oplossing die aan al uw 
voorwaarden voldoet, investeer in een lamellen dak en u zult zich afvragen hoe u ooit zonder 
hebt gekund! 

 



 

 

5. Beleef uw vakantie thuis 

“Outdoor spaces” worden steeds belangrijker en groter. En wij weten hoe we er extra van kunnen 
genieten. Uw tuin wordt namelijk omgetoverd tot een waar vakantieoord met onze zonwering-
producten. We genieten van een “staycation” onder onze Brustor terrasoverkapping. De 
overkapping creëert een verlenging van uw huis, wat zorgt voor een natuurlijke verbinding en 
binnen laat doorlopen naar buiten. Deze extra outdoor living-ruimte kan gebruikt worden om te 
lezen, te relaxeren, als entertainment, om te dineren of tijd te spenderen met vrienden en familie. 

 

 

 

 

 



6. De perfecte buitenruimte op maat van uw huis, 
tuin of budget 

Wilt u nog meer comfort of uw terrasoverkapping volledig personaliseren? Telkens weer heeft u 
een waaier aan mogelijkheden en opties waarmee u uw overkapping kunt personaliseren tot in 
het kleinste detail. Voeg bijvoorbeeld ledverlichting toe voor een sfeervol effect of een 
verwarmingselement dat u en uw gasten heerlijk warm houdt op koelere avonden. Heeft u 
bepaalde wensen of nood aan specifieke afmetingen? Onze terrasoverkappingen worden stuk 
voor stuk op maat gemaakt. 

7. Tijdloos design op maat van elke stijl 

Het tijdloze design van Brustor past in elk decor. Of u nu landelijk of juist ultramodern woont. 
Onze terrasoverkappingen zijn afgewerkt in een prachtige structuur en beschikken over een 
corrosiebestendige coating. 

Kies dus voor Brustor, dé specialist in terrasoverkappingen, zonneschermen en screens en 
beleef unieke buitenmomenten! 

Voor meer info en advies, trek naar uw dichtstbijzijnde Brutor dealer of vraag online een offerte 
aan. 

 
 


