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MOBIELE GLASWANDEN
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Parthos b.v.

De hoogwaardige aluminium
onderdelen zijn desgewenst in
iedere gewenste Ral kleur te
verkrijgen, want ook deze
onderdelen moeten perfect bij
uw interieur aan kunnen sluiten.
Duurzaamheid is niet alleen een
kwestie van het kiezen van de
juiste materialen.
Even belangrijk is het om het
eindproduct af te stemmen op het
beoogde gebruik.
Onze jarenlange ervaring met
nieuwbouw en renovatieprojecten
stelt ons in staat om de wensen
van de klant naar een passend
product te vertalen. Bovendien
staan wij onze afnemers optimaal
bij tijdens het bouwproces en
dragen zorg voor de installatie,
zodat uiteindelijk een
probleemloos gebruik van de
wanden gewaarborgd is.
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Parthos heeft, behalve aan de
fraaie vormgeving, ook bijzondere
aandacht besteed aan het
bedieningsgemak.
De President is daar waar mogelijk
met automatische espagnoletten
uitgerust, een unicum in deze!
Hoezo bukken om de wand te
vergrendelen! Ook zijn de panelen
door de gelagerde wielstellen
uiterst soepel door de
hoogwaardige rail te bewegen.
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Parthos b.v. is sinds 1968 Europa’s meest veelzijdige fabrikant van
beweegbare wandsystemen en vouwdeuren. "Ruimte in beweging"
en "vrijheid in vormgeving'' vormen de twee pijlers waarop ons
productaanbod is gebaseerd. Kortom: flexibiliteit in het gebruik van
de ruimte door Parthos producten die een geïntegreerd onderdeel
van het interieur vormen.
Daarbij staat de naam Parthos voor traditioneel vakmanschap,
kwaliteit en betrouwbaarheid. (ISO 9001 gecertificeerd).

TRANSPARANT DESIGN

Met de introductie van de President
hebben we heel goed geluisterd
naar wat er in de markt leeft. Het is
ons antwoord op de vraag naar een
mobiele glaswand met een slanke
constructie, die in 'geparkeerde'
positie maar zeer weinig ruimte in
beslag neemt. Uiteraard zonder ook
maar iets toegegeven te hebben aan
onze strenge eisen ten aanzien van
functionaliteit en stabiliteit.
Parthos glaswanden bieden u de
mogelijkheid uw ruimtes multifunctioneel te gebruiken maar daarnaast
toch een open karakter te laten
behouden. De mogelijkheden qua
vormgeving zijn vrijwel onbeperkt.
Zo kunt u het glas laten etsen,
zandstralen of met folie beplakken,
al naar gelang uw fantasie ingeeft.
Van teksten en logo's tot complete
dessins, van een transparante afscheiding tot een absolute blikvanger.

De President is een glaswand met
allure. Het glas, eventueel in
combinatie met de eerder genoemde
afwerkmogelijkheden, stellen u in
staat om een beweegbare wand van
uitzonderlijke klasse samen te stellen.
En omdat de President panelen geen
verticale aluminium profielen nodig
hebben kunt u kiezen voor een
onverstoord doorgaand design.
President
• volledig transparante scheiding
• hoogtes tot 3,5 meter
• gebogen c.q. gesegmenteerde
uitvoeringen mogelijk
• vrijwel onbeperkte
mogelijkheden in vormgeving en
designs
• hoogwaardig rail- en
loopwagensysteem
• uiterst duurzame constructie
• gedegen advies en deskundige
begeleiding
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