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Creëer privacy met
een open karakter

Parthos is al meer dan veertig jaar dé specialist op het gebied
van mobiele wandsystemen. Traditioneel vakmanschap en
kwaliteit nemen bij ons een centrale positie in. Met name bij
de ontwikkeling van maatwerkoplossingen voor scholen,
restaurants, winkelcentra, hotels, bedrijfspanden, etc. Parthos
is als eerste aanbieder ISO 9001-2000-gecertificeerd. Onze
mobiele glaswanden van het type President zijn stijlvol, bieden
talloze praktische toepassingen en vormen een perfecte
afscheiding als u ruimtelijkheid, design en transparantie
vooropstelt.

3

president

Variatiemogelijkheden
voor iedere ruimte

Mobiele

glaswanden

hebben

vele

toepassings-

Van winkeletalage tot ontvangsthal: de President is

mogelijkheden: onder andere in winkels, horeca-

modieus en zorgt voor optimale lichtinval. Voor extra

gelegenheden en overheids-, bank- en verzekerings-

privacy kunt u het glas bijvoorbeeld laten etsen,

gebouwen. Met de President creëert u eenvoudig

zandstralen of met folie beplakken. Daarnaast zijn ook

privacy, terwijl de transparantie en het open karakter

teksten, logo’s en complete dessins mogelijk. Parthos

van de ruimte toch intact blijven. Dankzij de slanke

ontwikkelt en produceert de President volledig in eigen

constructie neemt deze functionele, stabiele wand in

beheer,

geparkeerde positie opvallend weinig ruimte in beslag.r

onbeperkt kunnen omzetten in praktische oplossingen.

waardoor

we

creatieve

ideeën

vrijwel

Zo kan een keuze gemaakt worden uit zowel rechte als
gesegmenteerde panelen. Laat uw verbeeldingskracht
de vrije loop en bekijk samen met onze adviseurs welke
mobiele glaswand in uw project het meest tot zijn recht
komt!st i
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Enorm bedieningsgemak en vergaande
keuzevrijheid in uitvoering zijn grote
voordelen van de President. Parthos
besteedt

naast

vormgeving

ook

uitgebreide aandacht aan bedieningsgemak. We ontwikkelden een vernuftig
automatisch hevelmechaniek waarmee
het ene paneel het andere vergrendelt. Hierdoor zijn overbodige, lastige
draaiknoppen en hendels verleden tijd.
Parthos verkreeg in de loop der jaren
veel kennis en ervaring op het gebied
van lagertechniek en roleigenschappen van diverse materialen. Daarmee
geven we u de garantie dat al onze
elementen soepel en geruisloos voortbewegen.

President
• volledig transparante scheiding;
• hoogte tot 3,5 meter;
• gesegmenteerde uitvoeringen
mogelijk;
• vrijwel onbeperkte mogelijkheden
in vormgeving en dessins;
• hoogwaardig rail- en
loopwagensysteem;
• uiterst duurzame constructie;
• gedegen advies en deskundige
begeleiding.
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Perfectie tot in detail: dat is typisch Parthos. Vanaf

Belangrijk detail: de glaspanelen van de

de grondstoffen en een perfect gecontroleerd

President zijn zodanig ontwikkeld, dat er

productie- proces tot eindproducten van de allerbeste

geen verticale aluminium profielen nodig

kwaliteit. Een uitgebreide keus aan glassoorten en

zijn. Dus waar de wand ook geplaatst

afwerkingen behoort tot onze standaardmogelijk-

wordt; u kunt altijd kiezen voor een

heden. Maatwerk is datgene waar ons hart ligt.

doorlopend design zonder storende lijs-

Ook als in uw interieur lichte of juist donkere kleuren

ten. Helderheid en transparantie staan

domineren: de aluminium onderdelen van de President

voorop.
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zijn verkrijgbaar in elke gewenste kleur.

Voordelen van een goed
doordacht design
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De missie van Parthos is om producten
te ontwerpen die geheel aansluiten bij
de ideeën van ontwerpers en de wensen
van gebruikers. Onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van mobiele
wandsystemen vormen de basis voor
perfecte oplossingen. Hebt u speciale
wensen of bent u benieuwd naar de
mogelijkheden voor uw project? Neem
dan gerust contact met ons op. Onze
deskundige adviseurs vertellen u graag
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meer over de mogelijkheden.
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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 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
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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
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www.parthos.com

