
Met het knikarmscherm Picca wordt 
uw terras uw favoriete buitenplaats.

Lekker beschut genieten van een 
maaltijd samen, of even ontspan-
nen met een goed boek en een 
kop koffie, het kan allemaal onder 
uw eigen knikarmscherm Picca. 
Zomers buitengenot begint bij 
Husol.
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UW LEVERANCIER

Waarom een knikarmscherm?

 Beveiliging tegen warmte en UV

 Verfraait uw woning

 Werkt waardeverhogend 

 Verrijkt uw buitenleven

 Creëert een gezellige sfeer

 Maakt temperatuur en
 lichtinval beheersbaar

KNIKARMSCHERM... PICCA

COMFORTABEL BUITENLEVEN!

BEDIENING VIA SMARTPHONE, TABLET EN PC
Wanneer u thuis bent
•  Bedient u al uw zonwering en
 andere producten met uw tablet of PC
• Controleert u de status van alle
 zonweringen via het scherm, zonder
 dat u het huis hoeft te doorlopen
• Stelt u zelf scenario’s in met een
 druk op de knop

Wanneer u niet thuis bent
•  Altijd een gerust gevoel want de
 huisautomatisering doet nauwkeurig zijn werk
• Tussentijdse aanpassingen doen is op elk
 moment mogelijk. Gewoon even de App openen, 
 naar de productgroep gaan (of specifiek product)
 en met een simpele vingerveeg stelt u deze
 opnieuw in naar elke gewenste positie.



Met een knikarmscherm boven uw 

terras vervaagt de grens tussen bin-

nen en buiten. Naast het feit dat uw 

terras in een handomdraai veran-

dert in een beschutte plaats waar 

het goed toeven is, houdt u met een 

knikarmscherm, ook wel terraszon-

wering genoemd, het zonlicht uit de 

woonkamer. Dat houdt binnen al-

les lekker koel, verhindert lastige 

licht reflectie en spaart uw meubels.

De maatvoering gaat tot een maximum 

van 5,5 x 2,5 meter, of 5 x 3 meter. 

De Picca is een rond vormgegeven 

semi-cassette en kan geleverd worden 

in de lakkleuren ral 9001 en ral 7016 

structuurlak. Daarnaast kan er ge-

kozen worden voor een geanodiseerd 

aluminium oppervlak of, tegen meer-

prijs, voor een ral kleur naar keuze. 

Standaard komt de Picca met handbe-

diening, maar kan naar wens voorzien 

worden van een Somfy motor. Echt 

comfortabel wordt het met de intelli-

gente Somfy IO motor met ingebouwde 

ontvanger en terugkoppelend systeem.

BUITENLEVEN ONDER UW PICCA!

VELE MATEN,  VELE MOTIEVEN,    VELE KLEUREN!

DOEK

Onze collectie bestaat uit kwaliteitsdoek 
met een lange levensduur. Het doek
wordt geweven uit door en door 
gekleurde polyacrylaatvezels wat kleur-
echtheid garandeert. Bovendien wordt 
het doek geïmpregneerd waardoor het 
optimaal water- en vuilafstotend en on-
derhoudsvriendelijk is.

Het doek houdt tenminste 90% van de 
schadelijke UV-straling,
70% van de zonnewarmte en 72%
van de zichtbare straling tegen.


