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Ruimte optimaal benut
met de Palace XXL schuifwand
Parthos is al meer dan 45 jaar de meest veelzijdige producent

De Palace XXL schuifwand is opgebouwd uit een van kokerpro-

opzichte van de Palace paneelwanden is

van mobiele ruimteoplossingen. Wij staan voor optimaal gebruik

fiel samengesteld stalen frame aan weerszijden voorzien van

het minimaliseren van het aantal voegen

van elke m2 en bieden u letterlijk “ruimte”.

minimaal 16 mm dikke panelen. De afzonderlijke platen worden

en naden. Door dit positieve effect op

De modernste productietechnieken en een eigen R&D afdeling

door middel van messing en groef aan elkaar verbonden. Aan

de geluidisolatie wordt als vuistregel de

resulteren in duurzame en kwalitatief hoogwaardige producten.

de uiteinden wordt het paneel voorzien van verticale aluminium

Palace XXL schuifwand tot Rw 45 met

Parthos was indertijd niet voor niets het allereerste bedrijf in

profielen met afsluitrubbers en magneetband. Het paneel is

sleeprubbers uitgevoerd, daarboven met

dit segment met een ISO 9001 certificaat op het gebied van

zowel onder als boven voorzien van sleeprubbers. Optioneel kan

druksloffen.

mobiele wanden.

de wand ook met druksloffen zoals in de Palace paneelwanden
worden voorzien, om zo hogere geluidsisolatiewaarden te beha-

Uw ruimte, volop in gebruik, altijd in beweging, multifunctioneel.

len. Een automatische (elektrische) sluiting van deze druksloffen

De Parthos XXL schuifwand is een dubbelwandige geluids-

is vaak ook mogelijk. Zelfs volautomatische wanden behoren tot

isolerende schuifwand die u de mogelijkheid biedt uw ruimte

de mogelijkheden.

optimaal te benutten. In een handomdraai deelt u de ruimte
op in kleinere eenheden. Van scholen tot theaters of congres-

Excellente akoestische eigenschappen

zalen, de Parthos XXL kan moeiteloos in iedere situatie worden

De bouwwijze van de Palace XXL schuifwand is identiek aan de

ingepast.

Palace individuele panelen en daardoor zijn er met de Palace
XXL schuifwand gelijksoortige akoestische eigenschappen te
behalen. Het grote voordeel van Palace XXL schuifwand ten

3

palace XXL schuifwand

T-intersectie ontwerp voor
een flexibele omgeving
Onderwijs

Opvallend functioneel

Middels de T-intersectie lenen de Palace XXL schuifwanden zich

Het bedieningsgemak van de Palace XXL schuifwand is uit-

enorm goed voor het onderwijs. Grote leeromgevingen kun-

zonderlijk goed. Middels gelagerde wielstellen loopt de wand

nen worden opgedeeld in een aantal kleinere ruimtes en met

zeer soepel door de railconstructie. Er kunnen eventueel greep

hetzelfde gemak ook weer worden samengevoegd.

kommen worden geplaatst ten behoeve van het open- en dichtschuiven. Ook kan de Palace XXL schuifwand uitgevoerd wor-

Extra grote openingen

den met in de verticale profielen een weggewerkte handgreep,

Door het gemak waarmee u de Palace XXL schuifwand open

voor als de wand tussen 2 muren opengeschoven wordt.

kunt schuiven, heeft de gebruiker binnen een handomdraai een
complete “muur” geopend. Deze grote openingen zijn ideaal

Speciale oppervlakte - toepassingen

voor scholen, maar zeker ook voor ziekenhuizen en verpleeghui-

In de keuze voor het oppervlaktemateriaal zijn de mogelijkheden

zen voor de doorgang van rolstoelen en bedden.

vrijwel onbeperkt. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor magnetisch
oppervlaktemateriaal, en zelfs voor materiaal wat geschikt is
voor projectie.
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Optionele accessoires
Palace XXL schuifwanden zijn verkrijgbaar met één of meerdere glasopeningen.
Tevens is het mogelijk een enkele of dubbele deur toe te passen.

De Palace XXL schuifwand kan ook worden uitgevoerd in meerdere separate
delen waardoor we een meer-vleugelig systeem kunnen creëren. U kunt
bijvoorbeeld denken aan een schuifwand welke de opening / sluiting in het

De parkering van de Palace XXL schuifwand kan zowel voor de muur, als tussen
de muren als ook in de vrije ruimte.

midden heeft en waarbij elke paneel naar links of naar rechts schuift. Echter
de Palace XXL schuifwand kan meer: wat dacht u van een uitvoering als een
telescoop waarbij alle panelen zo groot en klein worden gemaakt als gewenst?
De panelen worden in deze situatie uitgevoerd met meenemers waardoor alle
delen van deze schuifwand nog steeds met één simpele handbeweging zijn te
openen of te sluiten.

De Palace XXL schuifwand is verkrijgbaar met diverse type tracks. De beste rail
en loopwagen in de wereld van grote mobiele wanden is zonder meer de track/
trolley 9 van Parthos. Het loopwiel is 9-voudig gelagerd en de rail heeft een rvs
loopvlak. Deze combinatie van track/trolley maakt het probleemloos mogelijk om
meer dan 2500 kg manueel voort te bewegen!

Auto breaking system (ABS) met zgn soft closure. Als extra veiligheid kan de
ABS op de Palace XXL schuifwand gemonteerd worden. Door deze ABS wordt
de wand “afgeremd”, waardoor de veiligheid extra gewaarborgd wordt.

De Parthos gepatenteerde heandgreep is ontwikkeld om met een eenvoudige
beweging de schuifwanden te openen of te sluiten. De bediening kan zowel
manueel alsook volautomatisch middels bandaandrijving. In deze uitvoering is ook
de drukslofbediening automatisch.
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PARTHOS METAL

PARTHOS INTERIEURBOUW
& WINKELINRICHTING

PARTHOS GLAS VOUWWAND

PARTHOS XXL SCHUIFWAND

PARTHOS PHONIC / PROGRESS

PARTHOS MONO / SPACERS

PARTHOS PRESIDENT

PARTHOS PALACE
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Parthos B.V.
Industrieterrein 25
5981 NK Panningen
The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 306 82 00

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 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 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 (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 Deutschland GmbH
Helmut-Grashoffstraße 20, 41179 Mönchengladbach
Germany
Tel. +49 (0) 2161-6397870 Fax +49 (0) 2161-6397879
info@parthos.de www.parthos.de

Parthos Mobile Wall Systems Co.,
Ltd. (factory)
building13, no.78 mild gucheng road, hi-tech development zone,
Kunshan city, Jiangsu province, 215300, China
Tel. + 86 (0) 5125 7051816 Fax + 86 (0) 5125 7051815
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

Parthos Maroc
Residence Sofia 1, Immeuble 7, Appartement 5, Route Kenitra – Sale
Maroc
Mobiel: 00212 619 85 65 41
a.qnanbi@parthos.com www.parthos.com
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Parthos Metal B.V.
Industrieterrein 117, 5981 NC, Panningen, The Netherlands,
Tel. +31 (0) 77 30 71 557,
info@parthosmetal.com www.parthosmetal.com

Fax +31 (0) 77 307 42 20
info@parthos.com
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Aan teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

