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TÉRELVÁLASZTÓ HARMONIKAFAL

Parthos b.v.

MONO

• díjtalan felmérés, műszaki tanácsadás és ajánlatkészítés
• kulcsrakész kialakítás
• több száz budapesti, vidéki és külföldi referencia
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A Parthos cég 1968 óta a mozgatható falrendszerek, toló- és
harmonikaajtók egyik legismertebb és legsokoldalúbb európai gyártója.
Változtatható tér és szabadság az alaprajzi kialakításban - ezek
termékkínálatunk vezérfonalai. Falrendszereink a belső terek központi
részeként a rugalmasságot és a térkihasználás maximalizálását teszik
lehetővé.
A Parthos név időközben a szaktudás, a minőség és a megbízhatóság
szimbóluma lett; termékeink megfelelnek az ISO-9001
minőségbiztosítási rendszer követelményeinek.

Kétszárnyú Mono fal, központi zárással

Classic met middensluiting

MONO
MOZGALMAS TEREK

Egyszárnyú Mono fal, egyoldali zárással

A Parthos Mono
harmonikafal a
legegyszerűbb módon képviseli a
mobil térelvásztók alapvető előnyeit: a flexibilitást és az ideális
térhasznosítást.
Az ajtó elemei könnyedén, harmonikaszerűen mozgathatóak – alsó
sínmegvezetés nélkül! A Mono fal szerelése rendkívül egyszerű: a
használati utasítás segítségével akár egy személy is könnyedén fel tudja
szerelni. Kívánságra természetesen igénybe veheti gyakorlott
szerelőgárdánkat. Nyitott állapotában az összehajtott falelemek igen kis
helyet foglalnak el. Mivel a Mono fal ár - minőség aránya igen kedvező,
így érthető, miért oly közkedvelt mind a magán, mind a közületi
felhasználók körében.
A termék rövid leírása
A Mono mobil, harmonikaszerűen nyitható - zárható beltéri térelválasztó
fal. A fal zárt állapotában enyhén harmonika felületű. A fal paneljei
műanyag görgőkön csendesen futnak a kiváló minőségű alumínium
sínszerkezetben. A tér praktikusabb kihasználhatósága érdekében
többféle falnyitási illetve zárási lehetőséget kínálunk, (pl.: egy- vagy
kétoldalra zárható, középről kétoldalra nyíló kivitel) de több fal
egymáshoz is kapcsolható.
A fal egyszerű zárral vagy opcióként megerősített ajtótokkal eurocilinderzárral is reteszelhető.

Összefoglalva: a Mono
harmonikaajtó rendkívül
előnyös, mivel
● egyrétegű harmonika-tolófal
● kihasználhatósága optimális
● könnyen mozgatható
● egyszerűen szerelhető
● nem igényel építőipari előkészítést
● tökéletesen illeszkedik környezetébe
● előnyös az ár-minőség aránya
● magánszemélyek és közületek is
kitűnően használhatják
● széles a felület- és panelméret
választéka
● több fal egymással is
kombinálható
● euro-cilinderzárral is rendelhető

Részlet: opcionális euro-cilinder zár

Forma, méretek (mm), tömeg
Nyílásmagasság:
Nyílásszélesség:
Panelvastagság (kész):
Panelszélesség:
Csomagszélesség:
Csomagvastagság
Függőleges profilok:
Takaróprofilok:
Súly:

500 és 3700 mm között
max. 15000 mm / szárny
14 vagy 16 mm
120, 150, 200 vagy 250 mm
panelszélesség + 8 mm
17 mm x panelszám + 160 mm
rugalmas műanyag zsanérprofilok
anodizált alumínium
2
kb. 11 kg / m

MONO
RUGALMAS TÉRKIALAKÍTÁS
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