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TERRASSCHERMEN
PICCA
Bediening

D

ankzij haar mooie afgeronde vormen is de Picca he
lemaal van deze tijd. Het unieke oploopsysteem met

wieltjes zorgt ervoor dat het scherm altijd perfect sluit.
De Tibelly®-doekcollectie biedt u een uitgebreid
UV GETEST

kleurenpalet voor uw terrasscherm. Deze uitzonder

lijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een

Uw terrasscherm is standaard geschikt voor
een elektrische bediening met schakelaar.
Natuurlijk behoort ook een draadloze af
standsbediening tot de mogelijkheden.
Nog comfortabeler en gebruiksvriende
lijker wordt het terrasscherm door plaatsing

persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. Tibelly®-

van een zon-/windautomaat, waardoor het

zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdt tenmin

scherm automatisch wordt bediend.

ste 90% van de UV-straling tegen.
De maximale breedte van de Picca is 500 cm bij een uitval

Specificaties

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

Beschikbare afmetingen
- max. 550 cm breed
- max. 300 cm uitval
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Tibelly®
Nieuw in de Tibelly®-collectie

Techniek

Onderzoek

De knikarmen van de Picca zijn gemaakt

Uit TNO-onderzoek blijkt dat toepassing

van hoogwaardig aluminium profielen

van buitenzonwering veel energie kan be

met dubbele kabels. Het scherm wordt aan

sparen. Door toepassing van automatisch

beide uiteinden op de gevel bevestigd met

geregelde buitenzonwering gedurende de

T 356

robuuste aluminium steunen.

zomer kan voor kantoren tot 29 procent en

T 368

T 124
T 375

voor woningen tot 12 procent op energie
Het unieke oploopsysteem met wieltjes

T 374

voor koelen worden bespaard.

zorgt ervoor dat het scherm altijd perfect
sluit.

TÜV- en CE-gekeurd
Alle terrasschermen zijn getest door het

Afwerking

Duitse keuringsinstituut TÜV en voldoen

De Picca is verkrijgbaar in blank geanodi

aan de hoge kwaliteitscriteria die hierbij

seerd aluminium of crèmewit gemoffeld

gehanteerd worden. De schermen zijn te

(Ral 9001).

vens voorzien van CE-markering. Uw garan

Voor elke verkochte
meter Tibelly®zonweringdoek
wordt € 0,10 aan KWF
Kankerbestrijding gedoneerd. Word ook Schaduw
Sponsor en steun KWF Kankerbestrijding in de strijd
tegen huidkanker.

tie voor een veilig en betrouwbaar product
Deze speciale gemoffelde laklaag zorgt

waar u jaren plezier aan zult beleven.

ervoor dat het scherm aanzienlijk beter
slag- en slijtvast is. Bovendien is het op deze
manier goed bestand tegen UV-straling en
corrosiebestendig.
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