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Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn, en of de afmetingen overeenkomen met de bestelling. 

1. Inhoud

1   Motor assembly (voorgemonteerd)
2   Main housing L-side
3   Lamellenhouder + cover
4   Lamellen
5   Main housing W-side
6   Regengoot
7   Hoekversteviging
8   Afwatering (Buis ∅50 niet meegeleverd)
9   Deksel verticale paal
10   Hoekstuk afwatering
11   Verticale paal (screengeleider voorgemonteerd)
12   Cover verticale paal

13   Sturing lamellenmotor (Voorgemonteerd)
14   Beugels voor grondanker of voetplaat
15   Standaard voetsteun
16   Versterkte voet
17   Voetplaat 20 x 20 (centraal of excentrisch)
18   Grondanker
19   Verticale koppelpaal
20   Cover verticale koppelpaal
21   Beugels voor grondanker of voetplaat
22   Voetsteun koppelpaal

Enkel dak gekoppeld



3

2. Voorbereiding
1. Benodigd materiaal 

• Plooischragen (voor de voorbereiding van de 
profielen en lamellen)

• Accuschroevendraaier
• Klopboormachine
• Dopsleutel met gewone en verlengde dopsleutelset 

(10 cm)
• Houten of pvc wig (om de deksels van de palen te 

halen)
• Rubber hamer
• Min. 2 ladders (tenminste 3 m hoog)
• Montagelift
• Laser
• Waterpas
• Lijmklem
• Set bits
• Schroevendraaierset (plat, kruis, torx)
• Trekdraad
• Ratelsleutelset
• Zeskantsleutelset (bij voorkeur met handvat)
• Afbreekmes

• Zijkniptang
• Rolmeter
• Betonschroeven, houtschroeven, pluggen, Thermax 

pluggen, … (in functie van de ondergrond) voor 
vloer- en/of wandbevestiging

• Compriband (voor afdichting tussen wand en onze 
profielen)

• Alcoholstift
• Ijzervijl
• Lintzaag (als je profielen ter plaatse op maat wil 

zagen)
• Voor de afvoer heb je buizen of slangen en 

koppelstukken van min. 50 mm diam. nodig 
(niet meegeleverd, te kopen in de bouwmarkt of 
dergelijke).

• Bij grotere oppervlaktes dien je sommige 
kabels te verlengen (zelfde kabeldikte 
gebruiken!) en waterdicht te verbinden. Voorzie 
daarvoor ook WAGO klemmen en waterdichte 
verbindingsdoosjes.

2. Zorg voor een vlakke ondergrond die waterpas ligt voor minstens de oppervlakte van elke paalvoet van de 
terrasoverkapping.

3. Voorzie elektriciteit en/of waterafvoer waar nodig.
4. Bij een muurbevestiging, zie of er voldoende kwalitatieve ankerpunten aangebracht kunnen worden en of de 

muur perfect recht is, in het bijzonder waar het wandprofiel bevestigd zal worden. Zo niet, dik de muur uit, zodat 
je het profiel recht kan monteren. 

5. Suggestie: haal vooraf trekdraad door de kabelopeningen van de balken (main housing). 
6. Laat geen profielen in het volle zonlicht liggen (gevaar voor uitzetting).
7. Als er chauffage meebesteld werd, monteer die dan vooraf op de juiste plaats op de main housing, zodat je geen 

kabels kan beschadigen.
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• Plaats de grondbevestiging volgens onderstaande tekening.
• Controleer het geheel door diagonaal te meten, het verschil mag niet meer dan 5mm bedragen.

3. Plaatsen van grondbevestiging
  Enkel bij gebruik van grondankers

  Andere bevestigingen pas aan de bodem bevestigen nadat de pergola volledig gemonteerd werd 
(lamellen, screens, goten, ...)

VRIJSTAAND

Enkel dak
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• Gebruik bovenstaande maten ook voor de muurmontage, maar voorzie 5mm extra ruimte t.o.v. de muur. Dik de 
muur achter het wandprofiel uit waar nodig. Indien het wandprofiel langer is dan de main housing, zaag het dan op 
maat (5 mm korter dan deze main housing, zie tekening hieronder), zodat u de balk nadien nog met de zijdelingse 
schroef kan fixeren (zie 6. Bijstellen van de constructie p10).

MUURBEVESTIGING

Enkel dak
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VOORBEREIDING:
• Haal de covers van de palen en markeer met een stift aan de binnenkant van de covers bij welke paal welke cover 

hoort.
• Doe hetzelfde met de covers van de main housings en de screengeleiders. 

• Voorzie in één of meer palen een beugel voor de afwatering (1 afvoer per 15 m² noodzakelijk).
• De waterafvoer komt, bij voorkeur, aan de laagste kant van de lamellen. 1 afvoer per 15m² lamellen.
• In een deurprofiel kan geen waterafvoer worden voorzien.

4. Plaatsen van de verticale palen

Enkele paal Standaard voet Voetplaat / grondanker

1

Pole support Vloerplaat

2
Koppelpaal
KOPPEL PAAL

Enkel dak Gekoppeld

• Één van de palen bevat meestal reeds de elektrische sturing voor de lamellenmotor en, eventueel, de LED ver-
lichting. Controleer of de sturing in de  juiste paal gemonteerd werd. Zo neen, plaats alles in een andere paal of 
main housing, zodat u steeds makkelijk toegang zal hebben tot deze sturing(en).

• Bij vrijstaande montage (in andere gevallen, zie eerst “monteren van de main housings”), begin met één zijkant: 
plaats om te beginnen 2 palen op de voorziene plaats.

• Zorg ervoor dat de palen loodrecht staan.
• Vul eventuele oneffenheden op.

2   Elektrische sturing
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1
2

3 4

5
6

10 - 15mm

• Bij wandmontage aan één wand, bevestig eerst de korte palen aan de main housing.
• Bij een gekoppelde versie, voorzie het koppelstuk van de nodige onderdelen zoals op de tekening hieronder.
• Haak het geheel in de wandadapter(s). 

5. Monteren van 
de main housings

1   2 x 4 DIN7504K 6.3 x 50
2   Enkele paal
3   Koppelpaal
4   Draadstang M6 x 156
5   Washer DIN 125 M6
6   DIN 934 M6

Bij wandmontage aan twee 
of drie wanden (L- of U-vorm), 
monteer eerst een volledige 
L-vorm (balken + palen)

• Haal de doekrollen uit de main 
housings.

• Voorzie aan beide kanten van de 
main housings de 2 bovenste 
schroeven (6.3x50).

• Draai deze tot op 10 à 15 mm van 
het einde.
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A
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B
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4x
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C

9

10

11
12

ENKEL DAK
• Schuif de main housings over de verticale palen. A

• Schroef nu eerst de onderste schroeven volledig in.
• Doe nu hetzelfde met de bovenste schroeven. Zorg dat de main housing mooi op z’n plaats komt tov de 

uitsparing in de paal. B

Bij wandmontage, blokkeer de 
kast aan beide kanten op de 
wandadapter C

7   Muuradapter
8   DIN933 M6 x 30
9   Lange bout

DAK IN 2 DELEN
• Voorzie de tussenligger links en rechts van 4 bouten (M8x25), schroef ze tot op 10 à 15mm van het einde
• Controleer ook of de pakking aanwezig is.
• Hang de tussenligger op tussen de twee main housings.
• Schroef aan beide kanten de tussenligger vast met vier bouten via de main housings.(M8x25)

10   Pakking
11   DIN912 M8 x 25
12   Motorkabel
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6.3 x 50

13

D E

14

15
16

F G

17

18

19

H

M8 x 25
M8 x 80

!

I

KOPPEL
• Maak eerst de main housing links en rechts vast aan de koppelpaal D  & E  (zie ENKEL).
• Schroef aan beide kanten de tussenligger vast met vier bouten via de main housing (M8x25) F .
• Bij wandmontage, blokkeer de kast aan beide kanten op de wandadapter G .

13   Koppelprofiel
14   Pakking
15   Motorkabel
16   4 x DIN 912 M8x25
17   Muuradapter
18   Coverplate couple pole wall 

fixation
19   Muuradapter

DEURPROFIEL
• Haal de doekrollen uit de main housings.
• Plaats de deurpaal onder de structuur en maak deze vast. H

• Zorg er voor dat de paal mooi gelijk komt met de horizontale ligger. I
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VLAKHEID
• Controleer met een waterpas of laser de vlakheid van de bovenkant van de constructie.
• Indien nodig, stel de constructie bij.
• Schuif de palen omhoog tot de bovenkant van de contructie volledig waterpas staat.
• Plaats eventueel een opvulstuk onder de palen.

6. Bijstellen van de constructie

Standaard voet Voetplaat / grondankerPole support Vloerplaat

Zijzicht Bovenzicht

L1

L1

L2 L2

L3 L3

HAAKSHEID (zie ook de tekeningen op p 5)
• Controleer de haaksheid via onderstaande maten. (L1 ± 2mm !)
• Controleer ook de diagonalen aan de bovenzijde.
• Indien nodig, laten de pole supports nog een kleine aanpassing toe.
• Indien alles afgesteld is, schroef alle bouten goed aan.
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1
2

A

ENKEL
• Breng de kabels van de voorgemonteerde lamellenmotor aan zoals op de tekeningen hieronder.
• Afhankelijk van de positie van de motor, t.o.v. de elektrische aansluiting, kiest u voor optie 1  of optie 2 .
• Indien nodig kan de kabel in een verticale paal worden doorverbonden A .
• Verstop de kabel onder de PVC doeksteun.
• Plaats de kabels strak achter de PVC doeksteun of kleef ze vast, om oneffenheden in het screendoek te 

vermijden.

7. Lamellen motor

DAK IN 2 DELEN
• Geleid de kabel naar links of naar 

rechts, afhankelijk van de positie 
van de elektrische aansluiting.

• Verberg de kabel onder de PVC 
doeksteun (zie single).
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L L

W W

W W

A
B

C

HOEKSTUK
• De afwatering komt, bij voorkeur, 

aan de laagste zijde van de lamel-
len. Voorzie één afwateringspunt 
per 15m².

• Schuif de hoekstukjes in de ope-
ningen in de verticale palen.

• Afwatering kan in een hoekpaal en 
in een koppelpaal (2 kanten).

GOOTPROFIEL
• Draai de gootprofielen van 

bovenaf op hun plaats A .
• Let er op dat de dichtingen niet 

beschadigd worden !
• Schroef het hoekstuk vast (M6 x 

40) B .
• Druk tijdens het schroeven 

het hoekstuk mooi tegen de 
regengoten met behulp van een 
lijmklem C .

• OPMERKING: Bij een dak in twee 
delen zijn er twee afzonderlijke 
afwateringscircuits. Monteer in 
beide circuits minstens één hoek-
stuk met wateruitloop.

8. Monteren van 
de regengoten

Met wateruitloop Zonder wateruitloop

Enkel dak Tussenligger dubbel dak Koppel
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1 2

E

D

1

• Plaats de gootdichting enkel aan de W-zijden, nog niet op de L-zijden D  Knip de dichting af op ±1 cm van het 
uiteinde van de gootrand.

• Plaats het kunststof hoekstukje over beide gootranden!
• Schroef het hoekstuk vast (DIN 7504 D3,9 x 16 - zelftappend) - indien er geen gaatje voorgeboord is, eerst 

voorboren met D3mm! E .

1   Zijde in de goot
2   Zijde langs binnenkant ODL

VOORBEREIDEN VAN DE LAMELLEN
• Voorzie elke lamel van de twee drupneuzen
• Voorzie lamel 1 en 2 (zie meegeleverd voorschrift in de onderdelenbox (voorbeeld p 22)) met assen, veren en lagertjes 

zoals aangegeven.

1   GEEN veer als W-maat < 2250mm

9. Lamellen voorbereiden

Hier nog geen 
gootdichting 
(L-zijden)
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2

3

• Voorzie de andere lamellen met de juiste assen en veren volgens voorschrift (zie meegeleverd voorschrift in de onder-
delenbox). 

2   WEL/GEEN veer volgens voorschrift
3   WEL/GEEN veer volgens voorschrift

LAST LOUVERS
• Monteer de eindplaten en de assen op de last louvre (indien aanwezig).
• Plaats de eventuele “last louvres” op de louvreholder aan de W2-kant.
• De uitsparingen daarvoor zijn reeds voorzien in de vaste louvreholder.
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W1 W2

W1 W2

125

245

VERSCHILLENDE TYPES LAST LOUVER
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1

A

• Plaats lamel 1 (met lange as) op de positie het dichtst bij de motoraansluiting.

• Plaats lamel 2 (met lange as) op de positie naast de vorige lamel (weg van de motor).

10. Lamellen plaatsen
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1

2
2

2

2

• Hou de twee lamellen recht en schuif de steering-louverholder over de assen.
• Vergeet de 4 koperen lagertjes niet! 

1   Assen vastzetten met “starlock” 
Gebruik hiervoor de kop van een potsleuteltje.

2   Koperen lager

• Leg het samengevoegde geheel voorzichtig terug in “gesloten” positie.
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1
1

1

2

• Connecteer de motor met de steering piece.
• Vergeet de 2 koperen lagertjes niet. 

1   Koperen lager

• Span de bouten onderaan nog niet aan! 1

• Gebruik een tijdelijk cover-stukje om de lamellen tijdelijk te fixeren zodat ze 
niet uit hun “haakjes” schieten! 2  tijdens het afregelen van de motor.

• Regel nu de motor af: Druk 2 sec op de PROG toets op de sturing. Motor 
gaat kort open en dicht. In geval van 2M sturing, druk kort op de PROG 
toets. Tweede motor gaat kort open en dicht. Kies een kanaal op de 
afstandsbediening en bevestig met tegelijk op en neer te drukken. Motor 
gaat kort open en dicht.

• Motor verder programmeren volgens instructie die in de sturingsdoos zit.
• Sluit het dak nu volledig totdat je een klik hoort. Zet nu de motor vast 

met de bouten 1

• Open de lamellen tot ze loodrecht staan.
• Verwijder de tijdelijke cover-stukjes 2

• Plaats nu de rest van de lamellen.
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2

• Gebruik een tijdelijk cover stukje 2  om de lamellen tijdelijk te fixeren zodat ze niet uit hun “haakjes” schieten!.

• Vul de lamellen aan vanuit het midden.
• LET OP DE PLAATSING van lamellen met en eventueel zonder veren. (volgens voorschrift)
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• Plaats de volgende lamel.

• Gebruik een tweede tijdelijk cover-stukje om de lamel te fixeren en gebruik dan 
het eerste stukje voor de volgende lamel.

• Als de laatste lamel geplaatst is, monteer onmiddellijk de volledige (linker of 
rechter) cover om de lamellen te fixeren en schroef deze vast aan het uiteinde.

• Nadat de lamellen op beide zijden aangevuld zijn, vergeet niet om de cover op 
de onderste louvreholder te monteren, anders zullen de lamellen uit hun sleuf 
wippen bij het sluiten!

• Connecteer de eventuele LED-strips in de cover langs 
de L1-kant.

• Plaats de 2e beweegbare louvrehouder aan L1-kant.
• Best vanuit het midden naar de uiteinden werken en 

gebruik ook hier de tijdelijke coverstukjes.
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A

1 2

• Zet de lamellen in loodrechte stand!
• Plaats nu de laatste rubbers op de L-side goten en zorg dat ze ± 1 cm achter het kunststof hoekstukje A  zitten.
• LET OP! Zorg dat de dichting niet “knikt” - dit zorgt voor “white-cracking” op het profiel.

1  Zijde langs binnenkant ODL
2  Zijde in de goot.

11. Montage gootrubbers L-zijde
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  Voxxxxxxx
Klant: BRUSTOR DEMO
Veren
Springs
Ressorts
Federn 26 lamellen

L(L1) R(L2) L(L1) R(L2)
26 0 1
24 0 1
22 1 1
20 1 1
18 1 1 LED‐lamel
16 1 1
14 1 1
12 1 1
10 1 1
8 1 1
6 1 1 LED‐lamel
4 1 1
2 steering louvre 1 1
1 steering louvre 1 1
3 1 1
5 1 1
7 1 1 LED‐lamel
9 1 1
11 1 1
13 1 1
15 1 1
17 1 1
19 1 1 LED‐lamel
21 1 1
23 0 1
25 0 1
27  

L1 L2 (Motor) 22 26
48 veren

Veren Veren
0800125 steering louvre groen

steering louvre 0800126 geel
0800125 groen 18

0800126 geel 22
0800127 rood 4

0800128 blauw 4

W2

W1

3650 (W‐maat)

Voorbeeldschema 

Positie en type veren in de lamellen.

  Zie onderdelendoos voor 
het correcte voorschrift!

Voorbeeld
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1

1

2

3

2

ROLASSEN
• Indien er 3 of 4 screens voorzien zijn, begin steeds met deze die het verst verwijderd zijn van de elektrische 

aansluiting. (nummer 1  in schema)

3   Aansluiting 220V

12. Doekrollen

Screen zonder venster Screen met venster

• De rollertube supports kunnen op twee manieren worden gemonteerd, afhankelijk van het type doek. Zie hieronder.
• Bij montage van de rollertube supports dienen de pakkingen eerst te worden doorboord.
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A B C

1 D E

KOPPELPAAL / DEURPAAL
• Maak de Rollertube supports vast aan de verticale palen zoals hieronder aangegeven of aan de beugel van de 

deurpaal.
• Gebruik aan de kant waar een rollertube support wordt gemonteerd geen ring 1 .
• Per paal kunnen 2 rollertube supports gemonteerd worden.
• Breng de screen in volgens onderstaande tekening D , en blokkeer deze aan beide kanten (M4x20) E .

ENKEL
• Maak de Rollertube supports vast aan de verticale palen (3 x M6x25) A . 
• Breng de screen in volgens onderstaande tekening B , en blokkeer deze aan beide kanten (M4x20) C .
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b

b
c

a a

1

1

2

3

2

1
1

2 3 2

• Na montage van alle motoren zou je bij de elektrische aansluiting het volgende moeten bekomen.
• Het aantal motorkabels is uiteraard afhankelijk van het aantal screens.
• Aansluiting op de sturingen: zie instructie in de doosjes van de sturingen.

a   Kabel screenmotor ( 1 )
b   Kabel screenmotor ( 2 )
c   Kabel lamellenmotor

MOTORKABEL
• Breng de motorkabels aan zoals op de tekeningen hieronder.
• Stappen 2 en 3 zijn enkel van toepassing op de verste screens.
• Indien van toepassing, verstop ook deze kabels onder de PVC doeksteun.
• Plaats de kabels strak achter de PVC doeksteun of kleef ze vast, om oneffenheden in het screendoek te 

vermijden.
• In sommige gevallen zal het nodig zijn om tijdens het monteren van de doekrol, de kabel achter de doekrol te 

verbergen!
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4.2 x 6.5

A

B
C

GELEIDING VOORLAT
• Leg de voorlat tijdelijk op de kast, om de montage van de kunststof stukjes te verge-

makkelijken.
• Plaats de kunststof stukjes in de groef onder de doekrol.
• Schuif deze, links en rechts, tot op het uiteinde van het profiel, en schroef deze vast.
• Druk de kunststof stukjes goed naar omlaag bij het vast schroeven.

13. Screengeleiders

PVC GELEIDER
• Schuif de voorlat, links en rechts, in de kunststofstukjes en laat het doek ongeveer 30cm zakken.
• Schuif de PVC-geleider over de rits die links en rechts aan het doek is gelast. A

• Haak de cover van de geleider achter de PVC-geleider. B

• Klik het profiel onderaan dicht en schuif deze omlaag over de pennen C  die aan de onderkant van de geleider zijn 
bevestigd.

• Klik daarna de rest van het profiel dicht.

 PAS OP bij het openen van de geleider.
• Start het openen van de geleider met de bovenste clips, en werk zo clips per clips naar beneden.
• Trek steeds aan het coverprofiel, zo dicht mogelijk bij de clips, anders bestaat de kans dat het coverprofiel 

vervormt.
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14. Afregelen screenmotoren

BIJ MEERDERE SCREENS
• Sluit één van de screens aan op de netspan-

ning (230V).
• Programmeer deze motor volledig, tot en met 

het toekennen van de zender.
• Haal de spanning terug van de motor !
• Doe nu hetzelfde met de andere motoren, sluit 

deze één voor één aan, en haal de spanning er 
telkens terug af.

• Indien alle motoren geprogrammeerd zijn, sluit 
deze allemaal terug aan op de netspanning.

FIXEREN VAN DE STANDAARD STEUNEN OF 
VLOERPLATEN

• Gaan de screens makkelijk open en dicht? In-
dien niet, controleer nogmaals of alle palen wel 
100% verticaal staan en regel desnoods bij.

• Zodra alles in orde is, mogen de steunen of 
vloerplaten in de bodem verankerd worden.

• Volg de Somfy handleiding voor het afregelen van de motor.

   Motor Somfy Sunilus io

  Motor Somfy Altus RTS

1. Neem de controle over de motor

1s

  Korte
beweging

2. Controleer de draairichting 3. Verander de draairichting 
(indien nodig)

1s

  

3s

  
OK → 4 Korte beweging → 4

4. Afstellen onderste eindpunt

1s 1s

  
Bijregelen indien 

nodig

5. Afstellen bovenste eindpunt

1s 1s

  
Bijregelen indien 

nodig

6. Bevestig de eindafstelingen

2s

  Korte 
beweging

7. Programmeren van een zender

<1s

= OK
Smoove Situo Korte

beweging
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1

2

• Monteer de ‘lock covers’ op de cover van de main housing (minstens 1mm voorbij de rand van de cover)
• Haak de cover in het kastprofiel en klik deze, links en rechts, dicht.

1   Cover mainhousing
2   Lock cover

• Zie instructies in de respectievelijke sturingskasten.
• Leidt alle kabels bij voorkeur langs onder in de sturingkasten of zorg voor een kleine lus naar onder als u langs 

opzij in de kast gaat.
• Sluit de lamellen volledig.

16. Cover van de main housing

15. Programmeren van motoren en LED’s
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ø 50

1

sw10
8x

M6x25

M6x12

AFWATERING
• Schuif de PVC-beugel(s) tot boven in de palen.
• Voorzie aan elk afwateringspunt de nodige PVC onderdelen. 

1   Niet meegeleverd

HOEKVERSTEVIGING
• Schuif in elke verticale hoekpaal een hoekversteviging, en schroef deze vast.
• In de paal waar een regensensor gemonteerd wordt, komt de versteviging 140mm lager te zitten.
• Vervang één bout door een meegeleverde bout M6X25 om de cover mainhousing vast te maken. 

TIP: Draai beide schroeven eerst een 
klein beetje in, tot beide in de schroef-
draad van de lock cover vast zitten. 
Schroef ze daarna pas verder vast.

17. Afwerking

Geen waterafvoer 
in deurprofiel 
mogelijk!
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REGEN/SNEEUW SENSOR
• Schroef de regensensor vast op de steun, en schuif deze in de verticale paal.
• Geleid de kabels door het kastprofiel, tot in de gewenste paal.
• Monteer de regensensor zo hoog mogelijk in de paal, maar zorg er voor dat deze niet boven de paal uit komt.

COVER PALEN
• Voorzie elke paal van een cover en een afdekplaat aan de bovenkant.
• De cover (van een hoekpaal) kan op twee manieren worden bevestigd.

Enkel dak Koppel / deurprofiel

• Monteer geen afdekplaat op de paal waar een regenmelder gemonteerd werd.
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1   Pakking
2   Afdekplaat

Enkel dak Koppelprofiel

1

2 3x

1

4x

Enkel dak muurmontage Gekoppeld muurmontage

1

COVER

3x

3x

1

4x

4x



www.brustor.com

Outdoor Living

Knikarmschermen

Veranda zonwering

Screens

19
06

20
20

 | 1
60

03
03

 N
L


