AKUST ICK É M OB IL N Í ST Ě N Y
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Flexibilita v p
zvukové
Výchozím bodem je, že Vám stěnové systémy Parthos
prostřednictvím multifunkčního využití uspoří náklady na
energie a podstatně zvýší tepelný účinek.

Zvukově izolační dvojité skládací stěny Parthos jsou dodávány ve dvou základních provedeních, Phonic a Progress. U
obou provedení jsou možné mnohé variace. Přitom se u
obou nabízí volba mezi akordeonovým nebo plošším provedením. Všechny dvojité skládací stěny Parthos jsou vyvinuty
tak, že není nutné vedení v podlaze.

Zvukové clony dvojitých skládacích stěn Parthos je dosaženo
akustickým broušeným gumovým těsněním. Toto těsnění
uzavře perfektně mezery mezi podlahou a stropní lištou.
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Již více než čtyřicet let je Parthos nejvšestrannější výrobce movitých
systémů stěn. Klademe důraz na tradici řemesla a vysoký standard
kvality. Jednou z našich specialit je rozvoj prostorově úspornému
řešení pro školy, nákupní centra, hotely a obchodní budovy. Parthos
byl prvním výrobcem v této oblasti a získal certifikát ISO: 9001 - 2000.

perfektní
izolaci

3

Každá skládací stěna bude pro Vás zhotovena přesně na
míru. To znamená žádné vyrovnávání lamel nebo pevné
šíře lamel. Každá stěna je unikátní a zcela přesně podle
Vašich požadavků.

Stěnové systémy Parthos nejsou příznivé jen uživatelsky,
ale také zvlášť příznivé k montáži. Stavební fáze a technické
poradenství zajistí naši spolupracovníci, kteří jsou zárukou
rychlé a bezproblémové montáže. Chcete si stěnu namontovat sami? Pak jsme Vám k dispozici se srozumitelnými
montážními výkresy a jasným popisem. Ale naše zkušené
montážní týmy rádi práci převezmou.

Naše skládací stěna Phonic dokazuje, že je možné kombinovat maximální flexibilitu s dokonalou akustikou.
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Příklady Phonicu (4x)

S naší dvojitou skládací stěnou dokazujeme, že je skutečně
možné zkombinovat optimální flexibilitu s perfektní zvukovou
izolací. Při vývoji Phonicu bylo věnováno mnoho pozornosti na snadnou obsluhu. Tak vznikla robustní stěna, která
umožňuje jinak předělit prostor jen ruční otáčkou.

Akordeonová stěna, postranní uzavírání

Uživatel profituje na komfortu, flexibilitě a stupňování užitku
nového prostoru, který vytvořila stěna Phonic.

Montážní tým užívá patentovaný modulový systém Phonic.

Plochá stěna, středové uzavírání

Samostatné moduly jsou spojeny závěsnými profily z umělé
hmoty, které jsou snadno zajištěny západkou. Tento vynález
značně usnadňuje balení, dopravu a montáž. Moduly jsou
baleny jednotlivě a mohou být proto jednotlivě transportovány a montovány. Také v tomto ohledu umožňuje Phonic
založit nový rozměr pojmu flexibilita.

Zámkový díl Phonicu je opatřen hákovým závěrem, který
stěnu hermeticky uzavře. Jako doplněk lze též dodat eurocylindrický zámek. Phonic lze mít ve vícerých kombinacích,
s postranním, se středovým nebo s oboustranným uzavíráním. Je ale také možné propojit k sobě přes roh více
stěn, a tak ho uzavřít. Dokonce jsou možné průchozí dveře.

Phonic
• dvojitá skládací stěna
• hodnota zvukové izolace od 36 do 46 dB
• akordeonová nebo plochá stěna
• výška do 3 700 mm
• žádné vyrovnávací lamely
• snadné používání
• povrch s velkými sklady
• velká flexibilita
• více zakončených drah
• průchozí dveře
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progres

Přívětivý v ob
úsporný v nák
Se skládací stěnou Progress rozdělí Parthos prostor,
a to v každém domě. Příznivá obslužnost, kompaktní
rozměry a promyšlené tvarování jsou nejdůležitějšími znaky
Progressu. Enormě příznivá obslužnost je také umožněna
tence stanovenou konstrukcí a patentovaným pružným
závěsem. Přes lehkou konstrukci má Progress žádoucí
stabilitu a nepatrnou zvukovou izolaci od 28 do 31 dB.
Uživatel může vytvořit s Progressem zcela bez námahy
úplně nové a komfortní členění prostoru.

Progress od Parthosu lze dostat ve dvou provedeních:
jednostranně uzavíratelné nebo se středovým uzavíráním.
Je možné zajistit uzávěr s eurocylindrickým zámkem. Když
pak přihlédnete k velkorysému výběru povrchů, budete s
námi souhlasit. Progress nabízí volnost v tvarování pro
každý projekt.

Progress
• dvojitá skládací stěna
• maximálně příznivá obsluha
• příznivá cena k poměru ke kvalitě
• jsou potřeba jen minimální stavební přípravy
• akordeonová nebo plochá stěna
• zvuková izolace od 28 do 31 dB
• žádné vyrovnání lamel
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bluze,
kladech

Typ

Progress		

Hodnoty v dB byly měřeny podle ISO 140,

Phonic

hodnoty RV byly odzkoušeny podle ISO 177.

Síla stěny
Plochá
Akordeonová

85 mm
130 – 160 mm

Testovací zpráva bude na požádání předložena.

110 mm
150 – 200 mm

Odchylky v provedení produktů a mírách na
vyžádání. Pro další technické informace se,

Výšky stěn
1500 – 3050 mm
			

1500 – 3700 mm
1800 – 3000 mm s dveřmi

Šíře lamel
Plochá
Akordeonová

179 – 240 mm
150 – 298 mm

180 – 302 mm
142 – 302 mm

Stropní panely

10 mm

14-16 mm

umělá hmota, profil
se závěsem

umělá hmota, profil
se závěsem

prosím, obraťte na Vašeho zástupce Parthosu.

(opce: třída ohnivzdornosti
B1/M1)

Svislé profily
		

Broušené těsnění
Olověná pryž černá
černá
			

dvojitá olovněná pryž
průchozí dveře na
pevných dílech (31 dB)

Hodnota zvukové
Izolace

28 a 31 dB

36, 40, 42 a 46 dB Rw

Váha

ca. 14 kg/m2

ca. 31-41 kg/m2

		

(závisí na hodnotě zvukové
izolace)

Parthos si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.
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PARTHOS MONO / SPACERS

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

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

Parthos France SARL
CIT de Roncq 45 A, Avenue de l’Europe, Bât 10
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

info@parthos.com
www.parthos.com

Parthos Mobile Wall Systems Co., Ltd.
Room 2002, FeiZhou Times Building, No.1777
ZhongShang North Road ShangHai, China.
Tel. + 86 (0) 2152 303600 Fax + 86 (0) 2152 303700
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

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 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

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 Mobile Wall Systems Co., Ltd.
Room 608,M-Building Huiyuan,NO.8 BeiChenDong Road
ChaoyangDistrict, Beijing, China.
Tel. + 86 (10) 649 91245 Fax + 86 (10) 8498 3265
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

Tel. +31 (0) 77 306 82 00
Fax +31 (0) 77 307 42 20

Parthos Asia Co., Ltd. (factory)
10/12 Moo 5, Tambol Khlong Song, Amphur Khlong Luang
Pathumthani 12120, Thailand
Tel. +66 (0) 2524 2072 4 Fax +66 (0) 2524 2075
info@parthos.co.th www.parthos.co.th

VETOS dveře a zárubně s.r.o.
Pomněnice 25, Benešov 256 01
tel: 317723558 • fax: 317728564
email: projekty@vetos.cz • www.parthos.cz
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