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palace

1

palace

Rugalmas me
A Parthos cég több mint 40 éve az egyik legsokoldalúbb gyártó
a mobilfalak területén. Az egyedi méretre gyártott mozgatható
válaszfalrendszerei sokszorosára bővítik a belsőépítészek,
tervezők és beruházók téralakítási lehetőségeit. Ezen helytakarékos megoldások használata különösen előnyös a hotelek,
kongresszusi- és konferencia központok, iskolák, éttermek,
bevásárlóközpontok, kereskedelmi- és irodaépületek, valamint
tárgyalók váltakozó térigényei esetén.

A Parthos termékek legkülönlegesebbje a Palace típus: kiérlelt, tartós és merev mobil válaszfalrendszer, mely rendkívül
könnyen kezelhető, zaj- és súrlódásmentesen mozgatható,
eltolható. A Palace 80, 90, 110 típusú mobilfalaink nagyon
sok lehetőséget kínálnak, szükség esetén tűzgátló kivitelben
is rendelhetők. A tervezés zökkenőmentesen a projekthez
alakítható. Amennyiben valamely teret időszakosan szeretne
leválasztani a hanggátlás és az átláthatóság megtartásával,
akkor a legújabb modellünk, a Transpalace lehet a legjobb
megoldás.

Parthos: a téralkotás. A terület minden négyzetméterét a
lehető leghatékonyabban lehet felosztani. Tartós és gyorsan
megvalósítható megoldásokat kínálunk minden belső térbe.
Munkatársaink már a tervezés folyamán bekapcsolódnak a
feladatok megoldásába és a gyártmánytervezésen, az ISO
9001-2000 minőségirányítási rendszer szerinti gyártáson,
szállításon és szerelésen túl a karbantartásig végigkísérik mobil
válaszfalaink teljes élettartamát.
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Használja ki Ön is hatékonyabban a rendelkezésre álló teret a
Parthos elemes tolófalrendszereivel! Olyan helykihasználást ajánlunk, amely egyénre szabva elégíti ki igényeit. A megoldás nemcsak
felhasználóbarát, de tökéletesen illeszkedik a környezethez is. Bízzon
bennünk, több, mint 20 éve forgalmazunk és szerelünk Parthos mobil
válaszfalakat Magyarországon és a környező országokban …

egoldás minden téren
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Az apró irodáktól a hatalmas konferencia termekig:
a stílusos és hosszú távon is kifogástalanul működő
Palace hangszigetelő elemes tolófalaink minden
térnek gyorsan változtatható lehetőséget biztosítanak!
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A Palace mobilfal pillanatok alatt lehetővé
teszi nagy terek kisebb egységekre történő
felosztását. Olyan felfüggesztést és
görgőrendszereket fejlesztettünk ki, melyek biztosítják az elemek könnyű, optimális
mozgatását. (Alsó sínmegvezetés nem
töri meg a padlóburkolat egységét.)

Merev

vázszerkezet

és

tökéletes

hanggátlás: ezek a legfőbb jellemzői
a Palace falaknak. Az orsó mechanizmus és a kitekerhető alsó-felső akusztikus gumitömítés biztosítja a különböző
panelek hangszigetelő zárását a padló és
a mennyezetsín között. Az elemparkolási
lehetőségek szinte korlátlanok, ezzel is
lehetővé téve az ideális választást.
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Korlátlan lehetőségek

6

egy- vagy kétszárnyú átjáró ajtó beépítésének a lehetőségét, több mint 15 méter
magasságú panelek beépítését, kívánság
szerint íves vagy félautomata működtetésű
panelek, esetleg 60 percig tűzálló elemek
választékát kínálja, teljesebbé téve a térkihasználást.

k a tervezésben
Hatékonyság és biztonság, valamint esztétika és stabilitás:
ezek, amit a Parthos Palace mobilfalak kínálnak, természetesen kielégítve a legszigorúbb műszaki követelményeket is.

palace

A Palace 110 típus nagyfokú hanggátlást,

A Palace 110 azt bizonyítja, hogy a minőség és a megjelenés
teljes összhangban vannak. Ez a fal bármely belsőépítészeti
elképzeléshez igazítható. Számtalan lehetőség adott: alak,
anyag, szín, látható és rejtett alumínium élek, sarokelemek

Palace 110
• 37 - 57 dB közötti hangszigetelési értékek;
• tartós és merev fémszerkezet;

és üveg betétek. Akár íves falak és íves sínszerkezetek is

• igény esetén több mint 15 méteres falmagasság;

kivitelezhetők.

•	lehető legnagyobb flexibilitás, hajlított panelek
és sínrendszer lehetősége;

Jóllehet a Palace 110 típusú fal panelvastagsága csak 110

• 30 és 60 perces tűzálló kivitelben is rendelhető;
• panelfelületek széles választéka;

mm, mégis tökéletesen alkalmas a hangszigetelésre, több

• kiváló minőségű sín és görgőrendszer;

mint 15 méteres falmagasság esetén is. Az egyedi megoldá-

• igény esetén szerkezetbe rejtett függőleges aluprofilok;

sok a mi igazi kihívásaink és szolgáltatásunk. Személyes kon-

• egy- és kétszárnyú átjáró ajtóval is rendelhető;

zultáció alkalmával az Ön igényeinek ismeretében határozzuk
meg a fal parkolási helyzetét és a sínrendszer elrendezését,

• félautomata kivitel: elektromosan működtethető
alsó-, felső gumitömítéssel és teleszkópos elemmel
is rendelhető.

melyet minden megrendelés esetén gyártmányterveken rögzítünk.

Akiknek igazán könnyen mozgatható válaszfalakra van szükségük, ajánlatunk a félautomata kivitel. A Parthos elkötelezett
olyan termék szállítására, mely teljes mértékben kielégíti az
Ön igényeit.
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Alkosson teret hatékonyan
			 elemes tolófalakkal!

A Palace 90 típus az időtálló merev kialakítás igazi megtestesítője.
Bár a Palace 90 fal vékonynak tűnik, műszaki jellemzői kiemelkedő
lehetőségeket teremtenek a széleskörű felhasználásnak. A rejtett
alumínium élek különösen elegáns megjelenést biztosítanak.
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a Palace

Palace 90
• 37 - 48 dB közötti hangszigetelési értékek;
• maximális falmagasság 4,08 méter;
• új EPDM gumitömítés a záró végelemen a jobb
akusztikai tulajdonságokért;
• elemtalálkozásoknál szerkezetbe rejtett függőleges
alumínium él;
• szilárd és önhordó vázszerkezet;
• óriási rugalmasság a széleskörű panel választéknak
köszönhetően;
• vonzó ár;
• könnyű kezelhetőség;
• magas minőségű sín- és görgőrendszer;
• egy- és kétszárnyú átjáró ajtóval is rendelhető.
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A Palace 80 típusú elemes tolófal panelvastagsága csupán 80 mm. Ez azt jelenti,
hogy parkoló állásban a szabadnyílásból csak egy minimális tér vész el, miközben
kiváló akusztikai tulajdonságokkal rendelkezik. A panelek kis vastagsága hozzájárul
a könnyű kezelhetőséghez, ugyanis a fal viszonylag kis súlya miatt rendkívül könynyű a panelek mozgatása a sínrendszerben. Természetesen itt is garantáljuk a
mobilfal optimális merevséget.
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Sokféle felhasználónk részére a Palace 80 típus a legjobb

palace

Elegancia és
hanggátlás

Palace 80

megoldás a több hely és rugalmasság kihasználására. A
80 mm-es panelvastagsággal rendelkező tolófal könnyű
kezelhetőséget garantál a legkisebb térveszteség mellett.
Költségtakarékosság szempontjából ez a típus a legjobb
választás.

• 36 - 44 dB közötti hangszigetelési értékek;
• 3,08 méteres maximális falmagasság;
• szilárd és önhordó vázszerkezet;
• óriási rugalmasság a széleskörű panel kialakitásnak
köszönhetően;
• elemtalálkozásoknál látható függőleges alumínium él;

A Palace 80 bizonyítja továbbá, hogy a panelek keskeny
kivitele nem befolyásolja a merevséget és hangszigetelést.

• könnyű kezelhetőség;
• magas minőségű sín- és görgőrendszer;
• egy- és kétszárnyú átjáró ajtóval is rendelhető.

A fal paneljeinek görgőit egy, a panel belsejében vízszintesen beépített fém tartóhoz rögzítettük, amely a további
merevítőkkel önhordó panelszerkezetet képez.
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trans
palace
Transpalace
• 44 dB hangszigetelési érték;
• elegáns megjelenés;
A legkülönlegesebb modell a Palace sorozatban a
Transpalace. Ez a merev, üvegezett mozgatható válaszfal kétrétegű biztonsági üvegből készül. Miközben
a Transpalace lehetővé teszi az átláthatóságot, mégis

• cserélhető üvegbetét;
• bármilyen RAL színben választható alumínium
vázszerkezet;
• bármely színben választható üvegbetét;
• hegesztett alumínium / acél szerkezet.

megőrzi a többi Palace fal legjobb tulajdonságait: a magas
fokú hanggátlást, a merev keretet és az esztétikus megjelenést. A karcsú alumínium vázszerkezet, melybe a hanggátló mechanizmus el van rejtve, bármelyik RAL színre
színterezhető.
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