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 Tárgy: Harmonikafalak és hangszigetelő tolófalrendszerek termékismertető. 
 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 

Kérjük engedje meg, hogy röviden bemutassuk a LICENCIA Mérnöki Kft. által Magyarországon több, 

mint 15 éve kizárólagosan forgalmazott holland PARTHOS cég termékeit és átadjuk tájékoztató 

prospektusait.  
 

A mindennapos térfelosztási problémákra - sík vagy harmonika kivitelben - egyedi méretre készülő 

harmonikafalaink adnak megoldást. Ön dönthet, hogy a harmonikafal jobbra, balra vagy két oldalra 

nyíljon. 
 

Térmegosztó harmonikafalaink típusai:  

 Spacers                                                                

 Mono (léghanggátlás kb. 23 dB)                    
 

Hangszigetelő harmonikafalaink típusai (alul-felül súrlódó gumitömítéssel): 

 Progress (léghanggátlás: 28, 31 dB) 

 Phonic (léghanggátlás: 36, 40, 42, 46 dB) – szélső elembe egyszárnyú átjáróajtó rendelhető 
 

Hangszigetelő elemes tolófalaink típusai:  

(hangszigetelés: alsó-felső nyomótömítés, manuális forgatókarral vagy elektromos mozgatással)                      

 Palace 80 (léghanggátlás: 36, 40, 42, 44 dB) – egyszárnyú átjáró ajtó rendelhető 

 Palace 90 (léghanggátlás: 37, 40, 42, 46, 48 dB) – rejtett alu éllel, egyszárnyú átjáró ajtó 

rendelhető 

 Palace 110S (léghanggátlás: 37, 43, 45, 47, 50, 53, 56, 57 dB) –  egy- vagy kétszárnyú átjáró ajtó 

rendelhető  

 Palace 110 tűzálló /30, 60 perc/ (37 – 57 dB. közötti léghanggátlással) – egy- vagy kétszárnyú 

átjáró ajtó rendelhető 
 

Felület: melamin, CPL, HPL-lemez, fa-furnér vagy festésre, tapétázásra előkészített felület 

Egyes tolófal típusok paneljeibe üvegezett betét (akár elforgatható reluxával) rendelhető. 
 

Mozgatható üvegfalunk: 

 President eltolható üvegfalak - egy- vagy kétszárnyú átjáró ajtó rendelhető 
 

Részletes, referenciákkal, fényképekkel illusztrált bemutatkozó anyagunkat a www.mobilfalak.hu  

weboldalunkon is megtekinthetik. (Idegen nyelven: www.parthos.com). Országos kivitelezés!  
 

Őszintén hisszük, hogy termékeinkkel emelhetjük az Önök által építendő irodák és egyéb 

létesítmények műszaki és esztétikai színvonalát, és kérjük Önt, hogy a PARTHOS 

harmonikafalairól és tolófalrendszereiről munkatársait is tájékoztatni szíveskedjen.  
 
 

                                    Fülöp Csaba                                          Fülöp Ákos 

                             okl. mérnök, ügyvezető                           értékesítési vezető 

                           csaba.fulop@mobilfalak.hu                    akos.fulop@mobilfalak.hu 

                               : +36 30 250 5666                          : +36 30 940 2919 

 

Melléklet: fényképes prospektusok, Egger melamin és fa-furnér színkódok, országos referencia és címlista ... 

 
 

LICENCIA Mérnöki Kft.          irodai szerelt válaszfalak  üvegfalak  tolófalak              kulcsrakész, országos kivitelezése 
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