
Het moderne stijlvolle knikarm-terrasscherm

Dankzij haar mooie afgeronde vormen is de Picca

helemaal van deze tijd. Het unieke oploopsysteem met

wieltjes zorgt ervoor dat het scherm altijd perfect sluit,

vanuit welke stand dan ook. De oerdegelijke knikarmen,

garanderen een vrije doorloop onder uw scherm.

De Picca heeft een uitval van 150, 200, 250 of 300 cm.

De maximale breedte van de Picca is 500 cm bij een

uitval van 300 cm en 550 cm bij een uitval van 250 cm.

Door toepassing van hoogwaardige materialen, zoals

aluminium en Tibelly-doek, is dit scherm hèt voorbeeld

van absolute duurzaamheid.

Om uw Picca een persoonlijk tintje te geven en perfect

af te stemmen op uw omgeving, kunt u een keuze

maken uit het enorme aanbod van zonweringdoek.

Vanzelfsprekend is ook dit zonweringdoek van een

uitstekende kwaliteit. Behalve zonwerend is het

materiaal vuil- en waterafstotend.

®

Knikarm -  terrasscherm

Picca®



Uw Aurora specialist:

Techniek achter de schermen

Aurora® is een geregistreerd merk van AVZ.

®

gekleurde acrylaatvezels.

Dat wil zeggen dat de

kleurharsen worden toege-

voegd tijdens de productie

van de vezel. Het doek

krijgt zo een uitzonderlijke

kleurechtheid. Doordat het

doek een extra water- en

vuilafstotende nabehande-

ling krijgt, is onderhoud

heel eenvoudig.

D e  u i t v o e r i n g

U kunt, naast de kleur en

het dessin van het doek,

de kleur kiezen van de

semi-cassette. Deze is

verkrijgbaar in zilver kleur.

Een speciale behandeling

(anodiseren) zorgt ervoor

dat de natuurlijke kleur en

glans van uw aluminium

semi-cassette behouden

blijft ondanks weers- en

tijdsinvloeden. U kunt ook

kiezen voor gemoffelde

cassette in crèmewit.

Moffelen wil zeggen dat de

kleur middels een speciaal

verhittingsproces wordt

aangebracht. Dit proces

zorgt ervoor dat de laklaag

aanzienlijk beter slag- en

slijtvast is dan wanneer

deze nat gelakt zou zijn.

Bovendien is uw semi-

cassette op deze manier

goed bestand tegen

UV-licht en corrosiebestendig.

D e  t e c h n i e k

De knikarmen zijn bevestigd

aan twee robuuste aluminium

steunen die op de gevel

worden gemonteerd. Het

unieke oploopsysteem met

wieltjes zorgt ervoor dat het

scherm altijd perfect sluit,

vanuit welke stand dan ook.

D e  b e d i e n i n g

De Picca wordt standaard

elektrisch uitgevoerd en is

tevens leverbaar met

soepel lopend windwerk

en een slingerstang. Houdt

u echter van gemak en

comfort, dan kunt u het

scherm uitbreiden met een

draadloze handzender.

Het toppunt van luxe is een

scherm uitgerust met een

zon-/windmeter. 

Deze meter zorgt ervoor

dat het scherm bij ver-

schillende weersomstandig-

heden automatisch uitgaat

of wordt ingetrokken. 

D e  v o r m g e v i n g

Door de fraaie ronde

vormgeving en perfecte

afwerking is de Picca een

sieraad aan uw gevel.

D e  k n i k a r m e n

Doordat de knikarmen zijn

gemaakt van hoogwaardig

aluminium profiel en voor-

zien zijn van twee kabels

en sterke veren, zijn ze

zeer sterk en stabiel.

Uiteraard zijn alle bouten,

moeren en assen van roest-

vast staal. Zoals eerder

beschreven, zijn de knik-

armen traploos instelbaar

naar 150, 200, 250 of zelfs

300 cm. 

T i b e l l y  d o e k e n

De Tibelly-collectie biedt u

een uitgebreid kleurenpalet

en een rijke schakering in

uni’s, blokstrepen en

fantasiedessins. Deze

uitzonderlijk grote keuze in

zonweringdoek maakt het

mogelijk een persoonlijk

tintje aan uw zonwering te

geven. Tibelly-doek wordt

geweven uit in de massa


