MOBIELE GELUIDSISOLERENDE GLAZEN PANEELWANDEN

transpalace

Dankzij de toepassing van glas behoudt men het ruimtelijke

De Transpalace is de meest exclusieve variant van de Palace serie.

karakter van het vertrek. Dit terwijl men toch profiteert van de

De elementen zijn opgebouwd uit een stevig aluminium frame, dat

hoogwaardige Palace kenmerken zoals een hoge geluidsisolatie-

tweezijdig is afgewerkt met Veiligheidsglas ( ESG of VSG).

waarde en een prachtig design. De techniek is subtiel verwerkt
achter een smal kader, leverbaar in alle kleuren.

Uniek bij deze mobiele

glaswand

is dat er loopdeuren in een gelijkluidende glazen afwerking geïntegreerd
kunnen worden, waardoor deze praktische toepassing geen afbreuk doet
aan het esthetische geheel. Door de
semi automatische bediening is het
een zeer gebruiksvriendelijke mobiele
paneelwand, die binnen no-time open,
gedeeltelijk open of gesloten kan worden. De

smalle omliggende geano-

diseerde aluminium kaderprofielen
geven een perfecte bescherming van
het glas en kunnen eveneens in elke
door u gewenste RAL- kleur worden
gepoedercoat.
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Door de plaatsing van een beweegbare, dubbelwandige

Doordat de wandbreedte is ingevuld met opliggend

geluidsisolerende glazen paneelwand met individueel bedien-

helder veiligheidsglas met een omlijsting van een

bare panelen omlijst door smalle kaders, creëert u ruimte,

zeer smal kader welke aan de achterzijde van het

daglicht en oneindig veel mogelijkheden voor het indelen van

glas in elke gewenst design kan worden gecoat,

de ruimtes in uw gebouw.

kan de Parthos Transpalace met groot gemak
voldoen aan de hoge

architectonische eisen van

geluidsisolatie, de wensen van ruimte, flexibiliteit
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transpalace

en transparantie.

Nieuw!
Transpalace met smal kader
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Transpalace
•

Geluidsisolatiewaarde: 46- 50 dB Rw

•

Maximale hoogte: 3500

•

Brandbeveiliging: leverbaar in brandwerend glas

•

Elementdikte: ± 80 of ± 100 mm, afhankelijk van

mm

gekozen uitvoering
•

Spindelmechaniek: handbediend dan wel

semi-automatisch
•

Geleidingssysteem: hoogwaardig rail en

loopwagensysteem zonder onderrail!
•

Constructie: aluminium zelfdragende frame-

constructie
•

Design: legio afwerkingmogelijkheden,

alle glasbehandelingstechnieken zijn toepasbaar.
•

Profielen: standaard aluminium profielen

leverbaar in iedere RAL- kleur
•
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Parkering: legio parkeermogelijkheden

transpalace

Ongekende mogelijkheden in ontwerp
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Door het gebruik van een
Transpalace wand creëert
men een open en lichte
omgeving, maar behoudt
men

de

hoogwaardige

Palace kenmerken zoals de
hoge geluidsisolatiewaarde
en het eigentijds functioneel
design.

Ingebouwde jaloeziën

Outdoor mobiele glaswand

Ingebouwde jaloezieën in open toestand

Ingebouwde jaloezieën in gesloten toestand

Extra opties/creatieve ideeën
Transpalace volledig geïntegreerd
in interieuromgeving

Transpalace met geïntegreerde
loopdeur
Om naast transparantie tegelijkertijd ook met privacy te combineren biedt

Dit zorgt voor een dynamische uitstraling waar privacy en transpa-

Parthos Transpalace de optie met ingebouwde elektrische jaloezieën.

rantie hand in hand gaan. Hiernaast kunnen foliën en beletteringen

Het bijzondere aan dit type Transpalace is, dat alle losse elementen

aan de binnenzijde van het glas worden aangebracht waardoor

voorzien zijn van elektrisch bedienbare jaloezieën. Als de losse elementen

extra duurzame functionaliteiten aan de mobiele glazenwand

aan elkaar gekoppeld zijn, kunnen de jaloezieën met één druk op de knop

kunnen worden toegevoegd.

bediend worden: van beneden naar boven, ofwel open, ofwel dicht.
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Gebruik van folie
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Parthos:
veelzijdig
en uniek
Parthos ’s werelds meest veelzijdige producent van mobiele wanden & deuren,
interieur projecten, metaalconstructies en turnkey-oplossingen. Meer dan 45 jaar
aan kennis en ervaring vormen de grondslag van het maximale resultaat dat wij
telkens weer weten neer te zetten. Parthos staat synoniem voor duurzaamheid,
traditioneel vakmanschap en maatwerk tot in de kleinste details.

Het productassortiment van Parthos omvat:
• Mobiele wanden
• Glaswanden		
• XXL schuifwanden
• Vouwwanden		
• Vouwdeuren		
• Glasvouwwanden

De Parthos Group bestaat uit:
• Parthos B.V. mobiele wanden en interieurbouw/winkelinrichting
• Parthos Metal
• Parthos Construction
• Parthos Inraumsysteme
Met productie- en verkoopvestigingen in heel Europa, Afrika en in Azië.
www.parthos.com

Ontworpen voor groen
De mobiele ruimteoplossingen van Parthos bieden u optimale flexibiliteit in het gebruik van vierkante

Ook op het gebied van interieurbouw/winkelinrichting heeft Parthos
referentieprojecten opgeleverd in de retail, kantoren, musea, scholen,
apotheken, overheidsinstanties en in de horeca.

meters, wat zowel ruimte als energie bespaart. Parthos draagt bij aan het milieu en een verbetering
van de kwaliteit van het leven omdat zijn mobiele ruimteoplossingen ontworpen zijn voor groen met
een productlevenscyclus van meer dan 25 jaar,
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PARTHOS INRAUMSYSTEME

PARTHOS CONSTRUCTION

PARTHOS METAL

PARTHOS INTERIOR CONTRACTING

PARTHOS PATIO WALLS

PARTHOS XXL SLIDING WALLS

PARTHOS PHONIC / PROGRESS

PARTHOS MONO / SPACERS

PARTHOS PRESIDENT

PARTHOS PALACE

t
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
Tel. +31 (0) 77 306 82 00
Fax +31 (0) 77 307 42 20
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 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 Maroc
Lotis Alliance Darna, Lot nr 946, Kenitra, Maroc
Mobiel: 00212 619 85 65 41
a.qnanbi@parthos.com www.parthos.com
Parthos Turkey
Koşuyolu Mh. Muhuttin Üstündağ Cd.
No:49 34718 Kadıköy / Istanbul - Türkiye
Tel. 90 212 635 77 10 Fax 90 212 532 60 74
h.kinaci@parthos.com www.parthos.com

No rights can be derived from texts on this brochure.

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 (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 Inraumsysteme GmbH
Otto-Franke-Straße 10 A, 06485 Quedlinburg, Germany
Tel. +49 (0) 39 485 594 10 Fax +49 (0) 39 485 594 50
info@parthosinraumsysteme.de www.parthosinraumsyteme.de
Parthos Metal B.V.
Industrieterrein 117, 5981 NC, Panningen, The Netherlands,
Tel. +31 (0) 77 30 71 557
info@parthosmetal.com www.parthosmetal.com
Parthos Construction B.V.
Slootsekuilen 30, 5986 PG Beringe, The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 30 68 200
info@parthosconstruction.com www.parthosconstruction.com
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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

