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Terek időszako

A Parthos cég 1968 óta a mozgatható falrendszerek, toló- és
harmonikaajtók egyik legismertebb és legsokoldalúbb európai
gyártója. Változtatható tér és szabadság az alaprajzi kialakításban
– ezek termékkínálatunk vezérfonalai. Falrendszereink a belső
terek központi részeként a térkihasználás rugalmasságát teszik
lehetővé. A Parthos név időközben a szaktudás, a minőség és a
megbízhatóság szimbóluma lett; termékeink megfelelnek az
ISO-9001 minőségbiztosítási rendszer követelményeinek.

s elhatárolása
a nyitottság érzetével
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Átlátható v

A President mozgatható üvegfalrendszer megjelenésével új piaci kihívásra válaszolunk. Ez a falrendszer
különösen jól alkalmazható az eltérő nyitva tartású
üzletek időszakos leválasztására. Termékünk kivételesen
karcsú konstrukció, „parkoló állásban” igen kevés helyet
foglal el. Funkcióját, merevségét és tartósságát illetően
is megfelel a szigorú műszaki követelményeknek.
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választás minden téren

A Parthos President típusú üveg tolófalak lehetővé teszik
a tér többcélú hasznosítását, ugyanakkor megőrzik a
nyitottság jellegét, megtartva a terek átláthatóságát.
A szélső záródó panel betöltheti az átjáró ajtó szerepét,
sőt lehetőség van kétszárnyú átjáró ajtó, illetve kulccsal
zárható panelek beépítésére is. A tolófal felületeként
alkalmazható például maratott-, homokfúvott- vagy
fóliával borított-, ragasztott-, biztonsági- vagy színezett
üvegszerkezet, bármi amit fantáziánk diktál. A szövegektől, a logóktól a komplett díszítésig, a teljesen átlátszó üvegektől az egészen feltűnő mintázatig a lehetőségek gyakorlatilag korlátlanok.past i
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Az üveg tolófalak beépítésével teljes
háromdimenziós kép tárul elénk.
A Parthos cég nemcsak a tetszetős
megjelenésnek és a leválasztott
területek tökéletes átláthatóságának
szentel különleges figyelmet, hanem a
könnyű kezelhetőségnek és a hangtalan
mozgatásnak is. A President üvegfal
elemei csapágyas görgőkön függnek,
a görgők könnyedén futnak a kiváló
minőségű alumínium sínrendszerben.
A parkolási lehetőségek szinte korlátlanok.

President
• teljesen átlátszó tolófalrendszer
• kizárólag felső sínvezetés,
igényes szállítórendszer
• magasság 3,5 méterig
• köríves és/vagy szelvényekre
osztott felépítés
• különösen tartós szerkezet
• tanácsadás, szakértői segítség
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Az alumínium vázszerkezet kielégíti a legmagasabb
minőségi követelményeket. Az alumínium elemek a
RAL színskála bármely színére szinterezhetőek, ezzel
is garantálva a teljes összhangot a belső tér színvilágával. A tartósság feltétele a megfelelő anyagok kiválasztása, ezáltal a végtermék hosszú távon megfelel a
mindennapos használat követelményeinek. Egyetlen
mozgatható falrendszerünknél sincs padlómegvezetés, így teljesen akadálytalan átjárás biztosított!
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Változtatható
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A mozgatható válaszfalrendszerek országos kivitelezése
során szerzett közel két évtizedes magyarországi
gyakorlatunk bizonyítja, hogy ha a kivitelezést megelőzően már a tervezés szakaszában is

folya-

matos szaktanácsadással keressük a műszakilag és
gazdaságilag legoptimálisabb megoldást, akkor
Megrendelőink később is visszatérnek hozzánk.
Így érhető el leghatékonyabban az ár/érték arány
optimalizálása, ami az egyik legfontosabb vezérelvünk!

terek a térélménykulcsa
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A President ízléses üveg tolófal. Az
üveg - a korábban említett különböző
felületeivel - egy különleges, teljesen
egyedi eltolható fal megalkotását teszi
lehetővé. Mivel a President üvegpanelek
nem igényelnek függőleges alumínium
profilokat, optikailag is egységes, öss-
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zefüggő teret nyújtanak.
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Parthos Deutschland GmbH
Trakehner Straße 7-9A, 60487 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel. +49 (0) 69 70 90 30 Fax +49 (0) 69 707 14 75
info@parthos.de
www.parthos.de

Parthos Belgium BVBA
Limnanderdreef 22, 9870 Zulte, Belgium
Tel. +32 (0) 9328 5231 Fax +32 (0) 9328 5239
info@parthos.be
www.parthos.be

Parthos France SARL
Parc du Lion, Allée des trois Lions bat A1-Entrée 2
59223 Roncq, France
Tel. +33 (0) 3 20 06 45 35 Fax +33 (0) 3 20 06 81 05
info@parthos.fr
www.parthos.fr

Parthos Mobile Wall Systems Co.,Ltd.
Area B208,Shanghai Sculpture Space, 570 Huaihai West Road,
Shanghai 200052 P.R. China
Tel. +86 (0) 21 5230 3600 Fax +86 (0) 21 5230 3700
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

Parthos Asia Co., Ltd.
(factory)
10/12 Moo 5, Tambol Khlong Song, Amphur Khlong Luang
Pathumthani 12120, Thailand
Tel. +66 (0) 2524 2072
Fax +66 (0) 2524 2075
info@parthos.co.th
www.parthos.co.th

Parthos Mobile Wall Systems Co.,Ltd.
(factory)
No.9 Airport Road. Dianshanhu Town, Kunshan, 215345 P.R. China
Tel. +86 (0) 512 5705 1815 Fax +86 (0) 512 5705 1819
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

Parthos Asia Co., Ltd.
230 Thosapol Land 2 Bldg., 12 FI., Ratschadaphisaek Road,
Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. +66 (0) 2692 8470
Fax +66 (0) 2692 8473
info@parthos.co.th
www.parthos.co.th

Parthos B.V.
Industrieterrein 25
5981 NK Panningen
The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 306 82 00
Fax +31 (0) 77 307 42 20

info@parthos.com
w w w. p a r t h o s . c o m

PAR THOS BELSŐÉPÍTÉSZET
ÉS KIVITELEZÉS

PAR THOS PHONIC / PROGRESS

PAR THOS PALACE

PAR THOS SPACERS / MONO
Parthos Nederland B.V.
P.O.Box 7051, 5980 AB Panningen, The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 307 68 26 Fax +31 (0) 77 307 72 18
info@parthos.nl
www.parthos.nl

