MOBIE L E PA N E E L W A N D E N

palace

Beleef uw ruimte optimaal met de Palace mobiele paneel-

palace

wanden. Volledig afgestemd op ùw behoefte!

Voor iedere ruimte een
flexibele oplossing

Parthos is al meer dan 45 jaar de meest veelzijdige
producent van mobiele ruimteoplossingen. Wij staan

voor optimaal gebruik van m2 en bieden u letterlijk
“ruimte”.

Winkelketens,

banken,

bedrijfsparken,

congres-

gebouwen, hotels en theaters, maar ook bijvoorbeeld
woningen voor particulieren, wij bedienen wereldwijd
elk segment van de markt.

45 jaar kennis en ervaring in combinatie met de
modernste productietechnieken en een eigen R & Dafdeling resulteren in duurzame en kwalitatief hoogwaardige producten.

De modernste productietechnieken en een eigen
R & D- afdeling resulteren in functionele en kwalitatief
hoogwaardige producten. Parthos was indertijd niet
voor niets het allereerste bedrijf in dit segment met
een ISO 9001 en ISO 14001 certificaat op het gebied
van mobiele wanden!
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Van werkkamer tot congreszaal, de stijlvolle,
functionele Palace wanden geven elke ruimte

Palace

een extra dimensie.

In

een

opdelen

handomdraai
in

kleinere

een

ruimte

eenheden.

Het bedieningsgemak maakt de Palace
als ruimteoplossing ongeëvenaard.
Middels gelagerde wielstellen loopt de
Palace zeer soepel door de railconstructie. De wand heeft legio
parkeermogelijkheden. Het ontwerp
is van dien aard dat een onderrail in
de vloer niet nodig is. De vloer blijft
dus volledig in tact. Een handbediend,
of semi-automatisch elektrisch aangedreven spindelmechaniek in combinatie met akoestische druksloffen
zorgen voor de grootst mogelijke
stabiliteit en geluidsafdichting.

Op het gebied van brandveiligheid
voldoen onze wanden aan de hoogste
eisen. Wij hebben als een van de
weinigen in Europa een paneelwand
ontwikkeld met een brandwerendheid
van meer dan 60 minuten! Wij leveren
echter ook wanden met een brandwerendheid van 30 minuten.
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De Palace 110 S maakt ruimte-indeling eenvoudiger: hoge geluidsisolatiewaarden, dubbele of enkele loopdeuren, hoogtes tot vijftien

bediening en brandwerendheid tot
maar liefst zestig minuten!

Bedieningsgemak, design en flexibiliteit
Bedieningsgemak, design en flexibiliteit. De Palace
110 S voldoet aan de hoogste eisen die een gebruiker aan een beweegbare wand kan stellen.

De akoestische eigenschappen zijn door het gebruik

palace

meter overbruggen, eventueel gebogen elementen, semi-automatische

van EPDM- drukslofeindstukken, uitzonderlijk goed.
Op het gebied van geluidsisolatie is de Palace 110 S

Palace 110S

dan ook een voor de hand liggende keuze.
• Geluidsisolatiewaarde: 37-58 dB Rw
De Palace 110 S is dan ook de ideale wand voor
bijvoorbeeld congreszalen, scholen, ziekenhuizen en
hotels waar geluidsoverlast taboe is.

• Maximale hoogte: + 15 meter
• Brandbeveiliging: leverbaar met brandvertragend
plaatmateriaal of in een 30 of 60 minutenbrandwerende uitvoering
• Spindelmechaniek: handbediend of

De Palace 110 S wordt opgebouwd uit verschillende
elementen. Deze elementen kunnen op tal van
manieren worden afgewerkt. Zelfs rond uitgevoerde
wanden en rails zijn leverbaar. Door gebruik

semi-automatisch
• Geleidingssysteem: hoogwaardig rail en
loopwagensysteem zonder onderrail!
• Constructie: staal/aluminium zelfdragende
frame- constructie

te maken van een metalen zelfdragende frame-

• Design: legio afwerkingmogelijkheden

constructie haalt de Palace 110 S met gemak een

• Optie voor onzichtbare profielen

hoogte van meer dan 15 meter! U kunt hierdoor

• Parkering: legio parkeermogelijkheden

een wand samenstellen die zowel technisch als ook
op het gebied van vormgeving en design geheel aan
uw eisen voldoet.
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Robuust maatwerk

Palace 90
• Geluidsisolatiewaarde: 37-48 dB Rw
• Maximale hoogte: 4.1 meter
• Brandbeveiliging: leverbaar met brandvertragend
plaatmateriaal
• Elementdikte: ± 90 mm
• Spindelmechaniek: handbediend
• Geleidingssysteem: hoogwaardig rail en
loopwagensysteem zonder onderrail!
• Constructie: aluminium/hout
• Design: legio afwerkingsmogelijkheden
• Parkering: legio parkeermogelijkheden

De

Palace

werk.

Deze

90

is

hèt

wand

past

toonbeeld
in

iedere

van
(

robuust
werk)

maat-

omgeving.

Ondanks de slanke panelen heeft de Palace 90 een zeer
uitgebreid pakket aan functionele kenmerken. Zo zijn bijvoorbeeld de akoestische eigenschappen door het gebruik van
EPDM-drukslofeindstukken, zeer goed.
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45 jaar kennis en ervaring vormen de grondslag van het maximale
resultaat dat wij telkens weer weten neer te zetten Onze projecten

segment. Wij doen geen concessie op het gebied van kwaliteit en leveren
consistent: maatwerk tot in de kleinste details!

Maatwerk tot
in de kleinste
details

Lichte
constructie,
groot bedieningsgemak

palace

vertegenwoordigen het beste van de markt op ieder gebied, in ieder

Palace 80
•

Geluidsisolatiewaarde: 36-44 dB Rw

•

Maximale hoogte: 3.05 meter

•

Brandbeveiliging: leverbaar met brandvertragend
plaatmateriaal

De Palace 80 is een slanke paneelwand die

•

Spindelmechaniek: handbediend

•

Geleidingssysteem: hoogwaardig rail en
loopwagensysteem zonder onderrail!

ondanks zijn lichte constructie ruimschoots voldoet

•

Constructie: aluminium/hout

aan alle functionele eisen.

•

Design: legio afwerkingsmogelijkheden

•

Profielen: standaard omliggende profielen

•

Parkering: legio parkeermogelijkheden

Met een elementdikte van slechts 80 mm nemen
de panelen in geparkeerde positie zeer weinig
ruimte in beslag. De wielstellen waarmee de panelen
kunnen worden verplaatst hangen aan een aluminium
draagkoker die horizontaal door de wand loopt.
Deze draagkoker is weer bevestigd aan verticale
aluminium profielen. Op deze manier ontstaat er
een duurzame draagconstructie die de panelen op
geen enkel punt belast. De Palace 80 is dan ook
zeer praktisch in gebruik en heeft een groot bedieningsgemak.
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trans
palace
Transparantie
en design

Transpalace
•

Geluidsisolatiewaarde: 46- 49 dB Rw

•

Brandbeveiliging: leverbaar in brandwerend glas

•

Spindelmechaniek: handbediend dan wel
semi-automatisch

•

Geleidingssysteem: hoogwaardig rail en
loopwagensysteem zonder onderrail!

•

Constructie: aluminium zelfdragende frameconstructie

•
De Transpalace is de meest exclusieve variant van
de Palace serie. De elementen zijn opgebouwd uit
een stevig aluminium frame, dat tweezijdig is

Design: legio afwerkingmogelijkheden,
alle glasbehandelingstechnieken zijn toepasbaar.

•

Profielen: standaard aluminium profielen
leverbaar in iedere RAL- kleur

•

Parkering: legio parkeermogelijkheden

afgewerkt met Veiligheidsglas ( ESG of VSG). Dankzij
de toepassing van glas behoudt men het ruimtelijke
karakter van het vertrek. Dit terwijl men toch
profiteert van de hoogwaardige Palace kenmerken
zoals een hoge geluidsisolatiewaarde en een prachtig
design. De techniek is subtiel verwerkt achter een
smal kader, leverbaar in alle kleuren.
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