LICENCIA Mérnöki Kft.
H-1051 Budapest, József nádor tér 10.
Telefon: (+36 1) 317 1744 | Fax: (+36 1) 317 2834
www.mobilfalak.hu | www.harmonikafal.hu | info@mobilfalak.hu

Tárgy: Harmonikafalak és hangszigetelő tolófalrendszerek termékismertető

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Kérjük engedje meg, hogy röviden bemutassuk a LICENCIA Mérnöki Kft. által Magyarországon 1994
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 fal jobbra, balra vagy két oldalra nyíljon.
Térelválasztó harmonikafalaink típusai:
• Spacers (mért hanggátlás nélkül, kb. 21 dB)
• Mono
(mért hanggátlás nélkül, kb. 21 dB)

Hangszigetelő harmonikafalaink típusai:
• Progress (léghanggátlás: 31 dB)
• Phonic
(léghanggátlás: 36, 40, 42, 46 dB)

A harmonikafalak már alapkivitelben is 17 féle színben rendelhetők, egyaránt választhatók melamin, CPL,
HPL, illetve fa-furnér anyagú panelek.
Térelválasztó, hanggátló tolófalaink bármilyen térben megteremtik a kívánt alaprajzi szabadságot:
• igény szerinti felületi borítással (melamin, CPL, HPL-lemez, fa-furnér, nanotechnológiás)
• hangszigeteléssel (36-58 dB között), környezetbe illő, különböző műszaki kialakítással ("parkolási"
módok) egyedi méretre készülnek
• egyes tolófal típusok paneljei üvegezett kivitelben is, akár elforgatható reluxával is rendelhetők
• félautomata mozgatás lehetősége
Hangszigetelő tolófalaink típusai:
• Palace 80 (léghanggátlás: 36, 40, 42, 44 dB)
• Palace 90 (léghanggátlás: 37, 40, 42, 46, 48 dB),
• Palace 110S (léghanggátlás: 37, 43, 45, 47, 53, 57, 58 dB)
• President mozgatható üvegfalak (mért hanggátlás nélkül)
• Transplace mozgatható üvegfalak (léghanggátlás: 46 dB)
Részletes, referenciákkal, fényképekkel illusztrált bemutatkozó anyagainkat a www.mobilfalak.hu
illetve a www.harmonikafal.hu weboldalainkon is megtekintheti. Oldalainkon online ajánlatkérésre is
lehetősége van, melyre 1-2 munkanapon belül írásban reagálunk részletezett árajánlat formájában.
Országos kivitelezés!
Őszintén hisszük, hogy termékeinkkel emelhetjük az Önök által építendő irodák és egyéb létesítmények
műszaki és esztétikai színvonalát. Ezért kérjük Önt, hogy a PARTHOS harmonikafalairól és
tolófalrendszereiről munkatársait is tájékoztatni szíveskedjen. Várjuk érdeklődésüket!
A sikeres együttműködés reményében,

Fülöp Ákos
ügyvezető
akos.fulop@mobilfalak.hu
(+36 30) 940 2919
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