GELUID SISOL E R E N D E V O U W W A N D E N

mono
spacers

Flexibiliteit
in robuuste eenvoud

Parthos is al meer dan veertig jaar de meest
veelzijdige producent van mobiele wandsystemen.
Traditioneel vakmanschap en kwaliteit nemen
bij ons een centrale positie in. Een van onze
specialismen is de ontwikkeling van flexibele
ruimteoplossingen voor onder andere scholen,

mono

restaurants, winkelcentra, hotels en bedrijfs-
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Met de Mono legt Parthos de nadruk op de meest

De Mono is leverbaar in diverse paneelbreedtes.

panden. Parthos was als eerste aanbieder

wezenlijke aspecten van beweegbare wanden, namelijk

Verder zijn er vele combinaties mogelijk: naar één zijde

ISO 9001:2000-gecertificeerd. Maatwerk is onze

flexibiliteit en efficiënt ruimtegebruik in een zo eenvoudig

sluitend, met een middensluiting of met een sluiting

kracht.

mogelijke vorm.

aan beide zijden. Het is ook mogelijk om meerdere
wanden aan elkaar te koppelen. De sluiting is voorzien

De enkelvoudige panelen vormen de basis van een

van een Euro-cilinderslot.

robuuste vouwwand die zeer gemakkelijk te hanteren
is. De gelagerde wielstellen met kunststof loopvlakken

Als de wand geheel geopend is, vormen de panelen

rollen soepel en geruisloos in de hoogwaardige

een fraaie afscheiding die weinig ruimte in beslag

aluminium rail. Dankzij dit solide systeem bent u

neemt. Tel daarbij op het gunstige kostenaspect én

verzekerd van een eenvoudige en vooral snelle bediening.

een ruime keuze in afwerkingsmogelijkheden en u weet

De Mono heeft geen vloergeleiding nodig.

waarom de Mono niet alleen in de utiliteitsbouw, maar
zeker ook in de woningbouw zijn doelmatigheid bewijst.
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Spelen met ruimte
Al sinds 1968 produceert Parthos vouwdeuren. Vanaf
die tijd is Parthos wereldwijd de grootste aanbieder van
de ruimtebesparende vouwdeuren.
Daar waar draaideuren een (ruimte)probleem vormen,
bieden de Spacers van Parthos uitkomst.Met deze
vouwdeuren maakt u in een handomdraai een afscheiding tussen studeer-, werk- of speelhoeken en andere
ruimtes. Dé oplossing voor extra ruimte en wooncom-

hebt van hinderlijke vloergeleidingen. Bovendien zijn
onze vouwdeuren een eigentijdse, stijlvolle aanwinst
voor uw interieur.

Mono
• enkelvoudige vouwwand

Type			

Mono

• keuze uit meerdere paneelbreedtes

Wandhoogte		

500-3700 mm

• perfect bedieningsgemak

Wandbreedte		

max 12500 mm

• eenvoudige montage

				

per vleugel

• kostentechnisch zeer aantrekkelijk

Paneelbreedte		

120, 150, 200

• ruime keuze in afwerkingen

				

of 250 mm

• snelle bediening

Plaatmateriaal		

14-16 mm

• meerwegsluitingen

Verticale profielen		

kunststof profielen

• minimale (bouwkundige) voorzieningen nodig

				

grijs

Sluitprofielen		

aluminium

				

geanodiseerd

Gewicht			

ca. 11 kg/m2

Hebt u interesse in afwijkende productuitvoeringen of
maten? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen
u graag meer over de mogelijkheden. Parthos behoudt

Spacers zijn verkrijgbaar in verschillende typen: Prince, Royal en

zich het recht voor om tussentijds productveranderin-

Classic. Bij alle drie de uitvoeringen zijn de panelen met stalen veren

gen door te voeren.

en houten scharnierlijsten aan elkaar gekoppeld. Deze unieke en

spacers

fort! Spacers hangen in een rail, zodat u geen last

gepatenteerde Parthos-uitvinding garandeert niet alleen een soepele
werking, maar ook een lange en probleemloze levensduur. Door de
ruime keuze in edelfineren passen de Prince, Royal en Classic naadloos in elk interieur; van modern tot klassiek.
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Voor meer comfort
Prince
Kenmerkend voor de Prince zijn de elegante, smalle
panelen. Met de Prince bent u verzekerd van een uiterst
functionele ruimtemaker.

Page 150 Glass
Houdt u van veel licht en ruimte? Kies dan voor de
Page 150 Glass. De ruitjes in de panelen zorgen voor
extra lichtinval en geven uw woon- of werkvertrek een
eigentijds cachet.

Royal
De Royal is een vouwdeur met allure. De perfect

Alle Spacers vouwdeuren zijn standaard voorzien van

afgewerkte, brede panelen geven uw interieur een extra

een slotfunctie. In dichtgevouwen stand nemen de pane-

stijlvolle uitstraling.

len zeer weinig ruimte in beslag. Kortom: ruimtecreatie
in optima forma!

Classic
De Classic is de ultieme combinatie van privacy en

Spacers zijn eenvoudig zelf te monteren. Bij de vouw-

ruimtebeleving. De ruitjes in de brede panelen zorgen

deur ontvangt u uiteraard duidelijke montage-instructies,

voor een geraffineerde lichtinval, waardoor uw woon- of

evenals alle benodigde accessoires.

werkvertrek een extra dimensie krijgt.
De ruitjes zijn verkrijgbaar in zowel transparante als

Met de Spacers van Parthos hebt u vele mogelijkheden.

rookkleurige stootvaste kunststof, evenals facetgesle-

Zo bepaalt u zelf of u de deur links of rechts, in het

pen glas.

midden of aan beide zijden wilt laten sluiten. U kunt er
zelfs voor kiezen om Spacers haaks op elkaar aan te

De Page-reeks onderscheidt zich van de overige

sluiten. Ook gebogen rails zijn mogelijk. Dat is pas écht

accordeon-vouwdeuren door eigentijdse, duurzame

spelen met ruimte!

kunststof scharnierlijsten en een ruime keuze uit
diverse moderne melamine oppervlakteafwerkingen.

Hoewel het Parthos Spacers-concept reeds tientallen
jaren op de markt verkrijgbaar is, biedt het nog steeds

Page 110

een passend antwoord op vrijwel alle alledaagse ruim-

De smalle panelen van de Page 110 geven uw interieur

tevraagstukken.

een extra eigentijdse look. Met deze functionele vouwdeur hebt u de ruimte om optimaal gebruik te maken
van uw woon- en werkvertrekken.

Page 150
De Page 150 heeft bredere panelen dan de Page
Page 110, 150, 150 Glass

110. Hierdoor neemt deze vouwdeur in dichtgevouwen
stand nog minder ruimte in beslag. Over ruimtecreatie
gesproken! Deze stijlvolle vouwdeur stelt u in staat om
uw interieur smaakvol en zeer praktisch in te richten.

Prince, Royal, Classic
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Parthos France SARL
CIT de Roncq, 45 A Avenue de l’Europe, 59223 Roncq,
France
Tel. + 33 (0) 3 20 06 45 35 Fax + 33 (0) 3 20 06 81 05
parthos@parthos.fr www.parthos.fr

Parthos B.V.
Industrieterrein 25
5981 NK Panningen
The Netherlands

Parthos Deutschland GmbH
Trakehner Straße 7-9a, 60487 Frankfurt am Main
Germany
Tel. + 49 (0) 69 709 030 Fax + 49 (0) 69 707 1475
info@parthos.de www.parthos.de
Parthos Marocco
Residence Sofia 1, Immeuble 7, Appartement 5, Route Kenitra – Sale
Maroc
Mobiel: 00212 619 85 65 41
a.qnanbi@parthos.com www.parthos.com

PARTHOS METAL

PARTHOS INTERIEURBOUW
& WINKELINRICHTING

PARTHOS GLAS VOUWWAND

PARTHOS XXL SCHUIFWAND

PARTHOS PHONIC / PROGRESS

PARTHOS PRESIDENT

PARTHOS PALACE

Parthos Belgium BVBA
Ringlaan 16, B-8501 Kortrijk-Heule,
Belgium
Tel. +32 (0) 56 29 89 79 Fax +32 (0) 56 29 89 78
info@parthos.be www.parthos.be

m
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Parthos UK Ltd
1 The Quadrant, Howarth Road, Maidenhead, Berkshire SL6 1AP,
England
Tel. +44 (0) 1628 773353 Fax +44 (0) 1628 773363
info@parthos.co.uk www.parthos.co.uk

Parthos (Thailand) Company Limited
19/36 Moo. 10, Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District,
Pathumthani Province 12120,
Thailand
Tel. +66 (0) 2 529 1446 7 Fax +66 (0) 2 529 1448
info@parthos.com www.parthos.com

Parthos Mobile Wall Systems Co.,
Ltd. (factory)
No.65 ChangYang Road, National Hi-tech development Zone,
YuShan Town, KunShan City, JiangSu Province,
China
Tel. + 86 (0) 5125 7051816 Fax + 86 (0) 5125 7051815
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

Tel. +31 (0) 77 306 82 00
Fax +31 (0) 77 307 42 20
info@parthos.com

013/011

www.parthos.com

