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HANGSZIGETELŐ HARMONIKAFALAK

Parthos b.v.

PHONIC
• díjtalan felmérés, műszaki tanácsadás és ajánlatkészítés
• kulcsrakész kialakítás
• több száz budapesti, vidéki és külföldi referencia
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P.O. Box 7044
5980 AA Panningen
The Netherlands
Tel. +31 (0)77 306 82 02
Fax +31 (0)77 307 42 20
info@parthos.nl
www.parthos.com

PROGRESS
változtatható
terek

Toló- és harmónikaajtók Hangszigetelő tolófalrendszerek

kizárólagos magyarországi képviselő:
LICENCIA Mérnöki Kft.
Iroda és belsőépítészeti bemutatóterem: 1051 Budapest, József
nádor tér 10.
Postacím: 1368 Budapest, Pf. 207.
Tel.: (06-1) 317-1744, 317-1055 • Fax: (06-1) 317-2834
Non-stop információ: (06-30) 940-2919
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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.

PHONIC

PHONIC

RUGALMASSÁG TÖKÉLETES HANGSZIGETELÉSSEL

RUGALMASSÁG TÖKÉLETES HANGSZIGETELÉSSEL

Progress harmónikafal, középről kétoldalra
nyitható

Phonic harmónikafal, középről kétoldalra
nyitható

PROGRESS
KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL

A Parthos hangszigetelt
tolófalrendszerekkel jelentős
költségmegtakarítás mellett
(multifunkcionális használat, energiaköltségek) előnyösen
növelheti a tér kihasználtságát.
A Parthos hangszigetelő kettős héjazatú térelválasztó tolófalakat
két alapkivitelben szállítjuk: ezek a Phonic és a Progress
fantázianevű falak. Mindkét kivitelen belül számos variációra van
mód. Mindkettőnél választani lehet harmonika vagy sík kivitel
között. Valamennyi Parthos tolófalat úgy fejlesztettünk ki, hogy
padlómegvezető sínre nincs szükség!
A kettős héjazatú Parthos tolófalak hangszigetelését súrlódó
gumitömítésekkel érjük el. Ezek a tömítések tökéletesen zárnak
a kész padló és a felső sínszerkezet között!
A Phonic és Progress tolófalak többszörösen csapágyazott görgői
könnyedén mozognak a kiváló minőségű alumínium
sínszerkezeten, ezzel gyors és hangtalan futást garantálnak.

Minden tolófalat pontosan az
Ön kívánságai szerint gyártunk
le. Ez azt jelenti, hogy
nincsenek kiegyenlítő lamellák
és/vagy fix lamellaszélességek.
Minden fal egyedi méretre
készül!

Harmonikafal, egyoldalról nyitható

PROGRESS

A Parthos falrendszerek
kezelése is, felszerelése is igen
egyszerű.
Munkatársaink figyelemmel
kísérik az egyes építési
szakaszokat a felméréstől a
műszaki tanácsadáson át
egészen a kulcsrakész
átadásig. Ez a gyors és
problémamentes kivitelezés
legjobb garanciája.
Saját maga akarja a falat
szerelni? Akkor egyértelmű
szerelési rajzokat és világos
leírásokat bocsátunk a
rendelkezésére! Kívánságára
tapasztalt szakembereink - akár
éjszaka vagy hétvégén is garanciával elvégzik a szerelést!

Sík fal, középről kétoldalra nyitható

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL
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Phonic harmonikafal, középről kétoldalra

Phonic, sík kivitelű harmonikafal,

nyitható

egyoldalról nyitható

A hajtogatható Phonic kettős
héjazatú tolófallal bebizonyítjuk,
hogy valóban lehetséges az
optimális flexibilitást tökéletes
hangszigeteléssel kombinálni.
A Phonic fejlesztésénél nagy
figyelmet szenteltünk a könnyű kezelhetőségnek. Ezáltal olyan
tetszetős tolófal keletkezett, amely lehetővé teszi azt, hogy a teret
egy szempillantás alatt másként osszuk fel!
A felhasználó ezáltal profitál abból a kényelemből és a lehető
legsokoldalúbb térkihasználásból, amelyet a Phonic fal
segítségével valósíthat meg.

PROGRESS

A szerelőcsapat a szabadalmaztatott moduláris Phonic-rendszert
alkalmazza: különálló modulokat, amelyeket műanyag, könnyen
bepattintható zsanérprofilok kapcsolnak össze.

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL

Phonic példák (4db. különböző kivitel)

PHONIC
RUGALMASSÁG TÖKÉLETES HANGSZIGETELÉSSEL

Ez a találmány jelentősen
megkönnyíti a csomagolást,
a szállítást és a szerelést, mivel
a modulok egyenként vannak
csomagolva és ezért
egyszerűen szállíthatók és
szerelhetők. Ily módon a
Phonic új jelentéssel ruházza fel a rugalmasság fogalmát is!
A Phonic záróelemét kampós zárral gyártjuk, amellyel a falat
hermetikusan lehet reteszelni, de kívánságra a fal euro-hengerzár
beépítéssel is rendelhető.
A Phonic számos kombinációban kapható,
egyoldalról nyitható, középről kétoldalra
nyitható vagy kétoldalról nyitható, de több fal
is a sarkokon keresztül egymáshoz
csatlakoztatható. A tolófalba fix átjáró ajtó
beépítése is lehetséges!

Phonic
• harmónikaszerűen összehajtható, kettős
héjazatú tolófal
kizárólag
felső sínmegvezetés
•
• hangszigetelési érték (Rw) 36-45 dB között
• harmonika vagy sík kivitel
• 3700 mm-ig növelhető belmagasság
• nincsenek kiegyenlítő lamellák
• egyszerű, hangtalan müködtetés
• a felületek sokfélesége
• nagy flexibilitás, átjáró ajtó lehetősége
• többirányú csatlakozások

PROGRESS
KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL
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Progress, sík kivitelű harmonikafal,

A rendkívül egyszerű kezelhetőséget a vékonyra méretezett
szerkezet és a szabadalmaztatott rugós csuklós rendszer is
segíti. Könnyű szerkezete ellenére a Progress mégis rendelkezik
a kívánt stabilitással, merevséggel és 28 vagy 31 dB-es
hangszigetelési értékkel (Rw)!
A Progress-szel a felhasználó pillanatok alatt és minden nehézség
nélkül új és komfortos térfelosztást tud létrehozni.

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL

RUGALMASSÁG TÖKÉLETES HANGSZIGETELÉSSEL

egyoldalról nyitható

A Progress hangszigetelt
tolófallal a Parthos mozgásba
hozza a teret - igényeik szerint.
A könnyű kezelhetőség, a
kompakt méretek és az átgondolt formakialakítás a Progress
legfontosabb jellemzői.

PROGRESS

PHONIC

Progress harmónikafal, egyoldalról nyitható

A Parthos Progress két kivitelben kapható:
egyoldalról nyitható vagy középről kétoldalra
nyitható változatban. Euro-hengeres zár
beépítése itt is lehetséges.
Ha még a felületek nagyvonalú választékát is
tekintetbe veszi, akkor egyet fog érteni velünk:
a Progress a formakialakítás szabadságát
kínálja minden projekthez.

Progress
• kettős héjazatú, hangszigetelt tolófal
• kizárólag felső sínmegvezetés
• könnyű, hangtalan mozgathatóság
• kedvező ár-minőség arány
• csak minimális építési előkészítésre van
szükség
harmonika
vagy sík kivitel
•
• hangszigetelési érték (Rw) 28 vagy 31 dB
• nincsenek kiegyenlítő lamellák

Típus

Progress

Phonic

Falvastagság
(sík)
(harmonika)

85 mm
130-160 mm

110 mm
150-200 mm

Falmagasság

1500-3050 mm

1500-3700 mm
1800-3000 mm ajtóval

A lamellák szélessége
(sík)
(harmonika)

179-240 mm
150-298 mm

180-302 mm
142-302 mm

Borítólapok
(opció: tűzgátló
B1/M1 osztály)

10 mm

14-16 mm

Függőleges profilok

műanyag
zsanérprofilok

műanyag
zsanérprofilok

Súrlódó tömítések

ólomgumi,
fekete

kettős ólomgumi,
fekete

Ajtók

–

átjáró ajtó a tokhoz
rögzítve (31 dB Rw)

Hangszigetelési érték

28 vagy 31 dB Rw

36, 40, 42 vagy 45 dB
Rw
kb. 31-41 kg/m2

Súly
kb. 14 kg/m2
(a hangszigeteléstől
függően)

A dB-értékeket az ISO 140 szerint, az Rw értékeket az ISO 717 szerint mértük.
Tesztelésekről készült jegyzőkönyvek kérésre kaphatók.
Eltérő termékkivitelek és méretek igény szerint rendelhetők.
További műszaki tájékoztatás érdekében kérjük, forduljon a Licencia Mérnöki Kft.-hez, a Parthos b. v.
kizárólagos magyarországi képviselőjéhez.
A tévedések és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
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KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL

53282_parthos_phonic_HO

05-10-2006

14:12

PHONIC
RUGALMASSÁG TÖKÉLETES HANGSZIGETELÉSSEL

Pagina 7

Progress, sík kivitelű harmonikafal,

A rendkívül egyszerű kezelhetőséget a vékonyra méretezett
szerkezet és a szabadalmaztatott rugós csuklós rendszer is
segíti. Könnyű szerkezete ellenére a Progress mégis rendelkezik
a kívánt stabilitással, merevséggel és 28 vagy 31 dB-es
hangszigetelési értékkel (Rw)!
A Progress-szel a felhasználó pillanatok alatt és minden nehézség
nélkül új és komfortos térfelosztást tud létrehozni.

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL

RUGALMASSÁG TÖKÉLETES HANGSZIGETELÉSSEL

egyoldalról nyitható

A Progress hangszigetelt
tolófallal a Parthos mozgásba
hozza a teret - igényeik szerint.
A könnyű kezelhetőség, a
kompakt méretek és az átgondolt formakialakítás a Progress
legfontosabb jellemzői.

PROGRESS

PHONIC

Progress harmónikafal, egyoldalról nyitható

A Parthos Progress két kivitelben kapható:
egyoldalról nyitható vagy középről kétoldalra
nyitható változatban. Euro-hengeres zár
beépítése itt is lehetséges.
Ha még a felületek nagyvonalú választékát is
tekintetbe veszi, akkor egyet fog érteni velünk:
a Progress a formakialakítás szabadságát
kínálja minden projekthez.

Progress
• kettős héjazatú, hangszigetelt tolófal
• kizárólag felső sínmegvezetés
• könnyű, hangtalan mozgathatóság
• kedvező ár-minőség arány
• csak minimális építési előkészítésre van
szükség
harmonika
vagy sík kivitel
•
• hangszigetelési érték (Rw) 28 vagy 31 dB
• nincsenek kiegyenlítő lamellák

Típus

Progress

Phonic

Falvastagság
(sík)
(harmonika)

85 mm
130-160 mm

110 mm
150-200 mm

Falmagasság

1500-3050 mm

1500-3700 mm
1800-3000 mm ajtóval

A lamellák szélessége
(sík)
(harmonika)

179-240 mm
150-298 mm

180-302 mm
142-302 mm

Borítólapok
(opció: tűzgátló
B1/M1 osztály)

10 mm

14-16 mm

Függőleges profilok

műanyag
zsanérprofilok

műanyag
zsanérprofilok

Súrlódó tömítések

ólomgumi,
fekete

kettős ólomgumi,
fekete

Ajtók

–

átjáró ajtó a tokhoz
rögzítve (31 dB Rw)

Hangszigetelési érték

28 vagy 31 dB Rw

36, 40, 42 vagy 45 dB
Rw
kb. 31-41 kg/m2

Súly
kb. 14 kg/m2
(a hangszigeteléstől
függően)

A dB-értékeket az ISO 140 szerint, az Rw értékeket az ISO 717 szerint mértük.
Tesztelésekről készült jegyzőkönyvek kérésre kaphatók.
Eltérő termékkivitelek és méretek igény szerint rendelhetők.
További műszaki tájékoztatás érdekében kérjük, forduljon a Licencia Mérnöki Kft.-hez, a Parthos b. v.
kizárólagos magyarországi képviselőjéhez.
A tévedések és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

PROGRESS
KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL

05-10-2006

14:12

Pagina 1
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