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Parthos har vært Europas ledende produsent av mobile
veggsystemer og foldedører siden 1968.
Å skape plass, fleksibilitet og lekkert design er enkelt
med produkter fra Parthos.
Parthos innestår for solid håndverk og kvalitet.
(ISO 9001 sertifisert)

MONO
FLEKSIBEL OG ROBUST

Mono, enfløyet. (Lukker til en side)

Mono fremhever det
viktigste aspektet med
mobile foldevegger; den
fleksible og fullgode
utnyttelse av plassen, på
en enkel måte.
De enkle, solide panelene er basis i den robuste
foldeveggen, som er særdeles enkel å manøvrere.
Kulelagrede hjul med PVC-dekk, ruller hurtig og stille i
den spesialdesignede takskinnen i aluminium, og
garanterer en enkel og lydløs gange. Mono krever ikke
gulvstyring.
Foldedører fra Parthos er ikke bare brukervennlige, de er
også meget enkle å montere.
Ved å benytte den enkle monteringsanvisningen, kan en
Mono lett monteres av én person.
Mono leveres i flere forskjellige panelbredder, og kan
leveres som enfløyet, tofløyet, eller med åpning i begge
ender. Det er også mulig å sammenkoble flere vegger
mot hverandre.
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Mono, tofløyet. (Åpner til begge sider)
Låsstokken til Mono har en
enkel nøkkellås. Som et
alternativ kan Mono leveres med
større låsstokk og sylinderlås.
Når foldeveggen er helt åpen, stjeler panelene overraskende liten
plass i åpningen.
Denne "plass-vennligheten" og den gunstige prisen, sammen med
det brede utvalget av overflatemuligheter, gjør Mono til en
bestselger i både offentlige og private bygninger.
Mono
• enkel foldevegg
• flere panelbredder
• enkel å håndtere
• enkel å installere
• prisvennlig
• bredt spekter av
overflatematerialer
• plassbesparende
• krever kun enkle øvre
konstruksjoner for å kunne
monteres

Type
Høyde på vegg
Dørbredde
Panelbredde
Paneltykkelse
Hengsler
Anslagsprofiler
Vekt

MONO
FLEKSIBEL OG ROBUST

Stor låsstokk og sylinderlås.

Mono
500 - 3700mm.
max 15000mm. pr. fløy
120, 150, 200 eller 250mm.
14 - 16mm.
PVC-profiler
anodisert aluminium
ca. 11 kg/m2

Andre produkt-versjoner eller størrelser på forespørsel.
Din Parthos-leverandør gir gjerne detaljert (teknisk) informasjon.
Parthos tar forbehold om endringer i material- og konstruksjonsendringer uten varsel.
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Parthos b.v.

Parthos b.v.
P.O. Box 7044
NL - 5980 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 306 82 02
Fax +31 (0)77 307 42 20
e-mail: info@parthos.nl
www.parthos.com
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NOR-INT AS
Postboks 117
1378 Nesbru
Telefon: 66 98 23 00
Fax:
66 98 10 18
e-mail: info@nor-int.no
www.nor-int.no
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