GELUIDSISOLERENDE VOUWWANDEN

PHONIC

PROGRESS

ruimte in
beweging

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).

PHONIC
FLEXIBILITEIT IN PERFECTE GELUIDSISOLATIE

Phonic accordeon met middensluiting

PROGRESS

Uitgangspunt is dat u met de
Parthos wandsystemen, door
multifunctioneel gebruik en
energiebesparing, uw ”ruimte”rendement aanzienlijk verhoogt.

BUDGET VRIENDELIJKE FLEXIBILITEIT

Parthos geluidsisolerende vouwwanden zijn leverbaar in twee types.
De Phonic en de Progress. Binnen deze uitvoeringen zijn tal van
variaties mogelijk. Bovendien is er van beide varianten zowel een
accordeon als een vlakke versie. Verder zijn Parthos vouwwanden
zodanig ontworpen dat vloergeleiding overbodig is.
De geluidsafdichting van Parthos vouwwanden wordt verkregen met
behulp van solide, slijtvaste, akoestische sleeprubbers. Deze rubbers
sluiten perfect aan op de afgewerkte vloer en bijgeleverde
plafondlijsten.
De gelagerde wielstellen met kunststof loopvlakken lopen soepel en
geruisloos in de hoogwaardige aluminium rail en garanderen
daarmee een soepele en stille bediening.
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Progress accordeon met middensluiting

Elke vouwwand wordt voor u
exact op maat geproduceerd.
Dit wil zeggen dat er géén
paspanelen en/of vaste paneelbreedtes zijn. Elke wand is uniek.

Parthos wandsystemen zijn niet
alleen gebruikersvriendelijk,
maar zeker ook
montagevriendelijk.

Accordeon wand, naar één zijde sluitend

Onze begeleiding tijdens het
bouwproces, denkt u daarbij aan
maatvoering en adviezen m.b.t.
technische voorzieningen, staat
garant voor een snelle en
probleemloze installatie.

Vlakke wand, middensluiting

Wilt u de wand in eigen beheer
installeren? Dan ontvangt u
duidelijke montagetekeningen
en heldere installatie-instructies.
Maar onze ervaren montageteams nemen graag deze
werkzaamheden van u over.
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Phonic accordeon, middensluiting

Met onze Phonic vouwwand
bewijzen we dat het wel degelijk
mogelijk is om optimale
flexibiliteit te combineren met
perfecte geluidsisolatie. Bij de
ontwikkeling van de Phonic is
veel aandacht besteed aan het bedieningsgemak. Daardoor is een
robuuste wand ontstaan die het mogelijk maakt om in een
handomdraai de ruimte anders in te delen.
De gebruiker profiteert dus van het comfort, de flexibiliteit en de
efficiency van de nieuwe ruimte die door de Phonic ontstaat.

PROGRESS

De installateur heeft voordeel bij het gepatenteerde modulaire
Phonicsysteem: losse modules die onderling verbonden worden door
kunststof klik- en scharnierprofielen.

BUDGET VRIENDELIJKE FLEXIBILITEIT

Phonic voorbeelden (4x)

Phonic vlak, naar één zijde sluitend
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Deze vinding vereenvoudigt het
transport en de installatie
aanzienlijk, de elementen zijn
immers separaat verpakt en
derhalve gemakkelijk te
transporteren en te installeren.
Ook in dat opzicht geeft de Phonic
een geheel nieuwe dimensie aan
het begrip flexibiliteit.
De sluitpost van de Phonic is voorzien van een bedieningsgreep met
harpoensluiting waardoor de wand hermetisch wordt gesloten. Een
euro cilinderslot is optioneel leverbaar.
De Phonic is in verschillende combinaties uit te
voeren, bijvoorbeeld naar één zijde sluitend,
met een middensluiting of met een sluiting aan
beide zijden. Het is bovendien mogelijk om
meerdere wanden op elkaar aan te sluiten. Zelfs
een doorgangsdeur is mogelijk.
Phonic
• dubbele vouwwand
• geluidsisolatiewaarde van 36 tot en met
46 dB Rw
• accordeon of vlakke wand
• hoogte tot 3700 mm
• géén paspanelen
• moeiteloos in gebruik
• veelzijdige keus in afwerkingen
• grote flexibiliteit
• meerwegsluitingen
• doorgangsdeur
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Progress vlak, naar één zijde sluitend

Met de Progress vouwwand
brengt Parthos ruimte in
beweging binnen ieders
handbereik. Bedieningsgemak,
compacte afmetingen en doordachte vormgeving zijn belangrijke
kenmerken van de Progress.
Het enorme bedieningsgemak wordt mede mogelijk gemaakt door
de ranke constructie en een doordacht gepatenteerd
scharniersysteem. Ondanks deze lichte constructie heeft de Progress
toch de gewenste stabiliteit en een niet geringe
geluidsisolatiewaarde van 28 of 31 dB Rw.
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Met de Progress kan de gebruiker snel en moeiteloos een nieuwe
comfortabele ruimte-indeling maken.
U kunt bovendien kiezen tussen een uitvoering
die aan één zijde sluit of een uitvoering met
middensluiting. Desgewenst voorzien van een
euro cilinderslot.
Wanneer u daarbij nog de vele
afwerkingsmogelijkheden betrekt, dan zult u het
snel met ons eens zijn: de Progress biedt vrijheid
in vormgeving voor elk project.
Progress
• dubbele vouwwand
• maximaal bedieningsgemak
• gunstige prijs kwaliteitverhouding
• minimale bouwkundige voorzieningen nodig
• accordeon of vlakke wand
• geluidsisolatie waarde 28 of 31 dB Rw
• géén paspanelen
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Progress accordeon, naar één zijde sluitend

FLEXIBILITEIT IN PERFECTE GELUIDSISOLATIE

Type

Progress

Phonic

Wanddiktes
vlak
accordeon

85 mm
130-160 mm

110 mm
150-200 mm

Wandhoogtes

1500-3050 mm

1500-3700 mm
1800-3000 mm met deur

Paneelbreedtes
vlak
accordeon

179-240 mm
150-298 mm

180-302 mm
142-302 mm

10 mm

14-16 mm

Verticale profielen

kunststof
scharnierprofielen

kunststof
scharnierprofielen

Sleeprubbers

enkele loodrubbers, dubbele loodrubbers,
zwart
zwart

Deuren

--

enkele deur vast aan
stijl (31 dB Rw)

Luchtgeluidsisolatie

28 en 31 dB Rw

36, 40, 42 en 46 dB Rw

Gewicht (afhankelijk

ca. 14 kg/m2

ca. 31-41 kg/m2

Plaatmateriaal
(optioneel brandvertragend klasse B1/M1)

van isolatiewaarde)

De dB waarden zijn gemeten volgens norm ISO 140, de Rw-waarden zijn vastgesteld volgens
norm ISO 717. Testrapporten zijn op aanvraag beschikbaar. Afwijkende productuitvoeringen en
maten op aanvraag. Op uw verzoek zal de Parthos distributeur u van verdere technische
informatie voorzien. Parthos behoudt zich het recht voor om tussentijds productveranderingen
door te voeren.
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Parthos b.v.

Parthos b.v.
Postbus 7044
NL - 5980 AA Panningen
Tel.
+31 (0)77 306 82 02
Fax
+31 (0)77 307 42 20
e-mail: info@parthos.nl
http://www.parthos.com

H 01-12

VMA
Burg. D. Kooimanweg 781
ruimte in
beweging
1444 CC Purmerend
Contact persoon: Dhr. R. Veltheer
Telefoon: +31 (0) 299 68 39 99
Fax: +31 (0) 299 68 30 09
info@paneelwand.com

