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SPACERS

• díjtalan felmérés, műszaki tanácsadás és ajánlatkészítés
• kulsrakész kialakítás
• több száz budapesti, vidéki és külföldi referencia
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A Parthos cég 1968 óta a térelválasztó toló- és harmonikaajtók,
hangszigetelő harmonikafalak illetve elemes, mozgatható falrendszerek
egyik legismertebb és legsokoldalúbb európai gyártója. Változtatható tér és
szabadság az alaprajzi kialakításban - ezek termékkínálatunk vezérfonalai.
Falrendszereink a belső terek központi részeként a rugalmasságot és
a térkihasználás maximalizálását teszik lehetővé. A Parthos név időközben
a szaktudás, a minőség és a megbízhatóság szimbóluma lett; termékeink
megfelelnek az ISO-9001 minőségbiztosítási rendszer követelményeinek.

Page 150 üvegezett kivitel, középről kétoldalra nyitható

A Page-sorozat az előzőektől a modern, tartós
műanyag zsanér profilok alkalmazásában és
a különféle mutatós melaminbevonatú felületek
gazdag választékában különbözik. A választható
melamin felületek színmintáit kérésre mellékeljük!
Page 110
A Page 110 modell vékony paneljei kiemelkedő
hatást keltenek a belső terekben. Ezzel a harmonikaajtóval olyan térre tesz szert, amivel a nappaliját
vagy munkaterét optimálisan ki tudja használni!

Classic tolófal, középről kétoldalra nyitható

SPACERS
JÁTÉK A TÉRREL

A Parthos cég által gyártott Spacer típusú toló- és
harmonikaajtók használatakor nem kell számolnia
a hagyományos (szekrény-) ajtók nyitásakor
elfoglalt hellyel. A nemesfurnérok nagy választéka
révén a Prince, a Royal és a Classic fantázianevű
tolófalak a klasszikustól a modern belső térig
mindenhez kifogástalanul illeszkednek! A paneleket
acélrugókkal és fa zsanérlécekkel rögzítjük
egymáshoz.
Mivel mozgatható falrendszereinket kizárólag felső
sínszerkezetre szereljük, így padlóburkolatát
semmilyen akadályozó padlómegvezető sín nem
szakítja meg. Tolófalrendszereink piacvezető
helyzetét a termékek egyedi, kifinomult kivitelének,
a legmodernebb gyártási eljárásoknak, a folyamatos
és aprólékos minőségellenőrzésnek, valamint
a kedvező ár/minőség aránynak köszönhetjük.
A Parthosnál nincsenek standard méretek, minden
fal egyedi méretre, a Megrendelő igényeinek
ismeretében készül!

Page 150
A Page 150 szélesebb lamelláinak köszönhetően
a tolóajtó nyitott állapotában még kevesebb
helyet foglal el. Apropó térkialakítás! Ezzel az
elegáns tolófallal ízlésesen és ráadásul a lehető
legpraktikusabban rendezheti be a lakását.

Prince, egyoldalra zárható

Classic
A Classic modell a magán szféra és a tér
kombinációjának netovábbját kínálja. A széles
lamellákban elhelyezett üvegezett betétek a fény
lágy játékát kínálva nyitnak új dimenziókat a lakóés dolgozó terekben. Az ütésálló akril betétek
átlátszó, tejüveg illetve füstszínű kivitelben vagy
csiszolt üvegből is rendelhetőek.

Page 150 Glass
A Page 150 üvegezett modell még több fényt
enged a belső terek világába. A harmonikaajtó
paneljeiben elhelyezett betétek egyéni és
különleges külsőt biztosítanak nappalijának vagy
munkahelyének.

Tolóajtajainkat házilag is könnyedén felszerelheti,
de természetesen igénybe veheti gyakorlott
szakembereinket. Az Ön által kiválasztott
termékkel együtt szállítjuk a tolóajtó összes
tartozékát és az egyértelmű szerelési útmutatót!

Royal, középről kétoldalra
nyitható

Prince, Royal, Classic

Page 110 egyoldalra záródó

A Parthos-Spacer toló- és harmonikaajtók számos
lehetőséget kínálnak. Ön dönti el, hogy a tolófal
balra, jobbra, középre vagy oldalra záródjon-e.
Ráadásul a Spacer-eket derékszögben is
egymáshoz rendezheti, sőt hajlított sínek
alkalmazására is van lehetőség! Ez már tényleg
játék a térrel...
Habár a Parthos-Spacer koncepció már évtizedek
óta fellelhető a piacon, még mindig kitűnő
megoldást kínál az aktuális, hétköznapi
térátalakítási igényekre.

SPACERS
A NAGYOBB KÉNYELEMÉRT

Minden Spacer márkanevű harmonikaajtónk
kulcsra zárható kivitelben készül! Nyitott
(összehajtogatott) állapotban a lamellák minimális
helyet foglalnak el: ez az aktuális térkialakítás
legoptimálisabb formája.

Prince
A Prince modellt kifinomult keskeny panelek
jellemzik, amely kivitel különösen funkcionális
térkialakítást biztosít!
Royal
A Royal modellre leginkább az elegancia jellemző.
A tökéletes kidolgozású, széles lamellák kifinomult
stílust kölcsönöznek minden belső térnek,
hangsúlyozva a lakberendezés egyediségét.

Page 150 egyoldalra záródó

Page 110, Page 150,
Page 150 Glass

