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AKO STENA FUNGUJE? 

Jedinečný gumový vak 
v kombinácii s hliníkovým profilom 
drží stenu medzi podlahou 
a stropom. Pri jej demontáži sa 
gumový vak vyfúkne pomocou 
vákuovej pumpy. K opätovnému 
nafúknutiu vaku a zaisteniu 
polohy steny stačí iba stlačenie 
vzduchového ventilu.

VARIABILITA BEZ 
HRANÍC
VACUWALL® JE JEDINÁ MOBILNÁ 
STENA NA SVETE, KTORÁ DÁVA 
VAŠIM OBCHODNÝM ALEBO 
BYTOVÝM PRIESTOROM SKUTOČNE  
NEOBMEDZENÚ VARIABILITU

•  Stenu môžete postaviť behom niekoľkých minút, 
kdekoľvek sa Vám zapáči - a môžete ju prestavovať 
v takej miere a tak často, ako len chcete či potrebujete. 
Máte úplnú voľnosť a vnútorný priestor môžete rozdeliť 
podľa svojich predstáv - VACUWALL® sa prispôsobí 
Vašim potrebám.

•  VACUWALL® predstavuje systém, ktorý môžete 
opakovane používať v rôznych miestnostiach 
a priestoroch Vašej budovy. Raz môže byť priečkou 
v zasadacej miestnosti, inokedy ju zase môžete využiť 
na rozdelenie výrobných priestorov alebo vytvorenie 
samostatnej kancelárie.

•  VACUWALL® nemá žiadne obmedzenia týkajúce 
sa skladovania nepoužívaných panelov. Môžete ich 
skladovať vo vnútri miestnosti, v ktorej VACUWALL® 
používate, alebo na akomkoľvek inom mieste, ktoré 
nezaberá Váš úžitkový priestor. VACUWALL® ponúka 
veľa možností skladovania podľa Vašich požiadaviek.

•  VACUWALL® šetrí Vaše peniaze a čas pri montáži 
a preprave, pretože všetko môžete jednoducho urobiť 
sami. K montáži či prestavbe potrebujete len dve 
manuálne zručné osoby, skrutkovač a niekoľko minút 
svojho času. Manipulácia s panelmi je jednoduchá 
a úplne bezpečná.

•  K rozdeleniu vnútorného priestoru sú potrebné len 
minimálne stavebné úpravy. Podobnú námahu by ste 
vynaložili na zavesenie obrazu na stenu.

•  Keďže nie je VACUWALL® priamo spojený sožiadnymi 
konštrukčnými prvkami budovy, môžete ho vziať 
ako kus nábytku, presťahovať na nové miesto 
a minimalizovať tak náklady na prepravu.

•  VACUWALL® je výrobkom, ktorý je skutočne šetrný 
k životnému prostrediu, pretože ho možno používať 
opakovane bez nutnosti zapojenia akýchkoľvek 
ďalších zdrojov.

VYVINUTÉ A TESTOVANÉ 
V SPOLUPRÁCI S NAŠIM 
ŠVAJČIARSKYM PARTNEROM 



•  Rozdeľte väčšiu kanceláriu, priemyselný alebo 
bytový priestor na menší. Trvalo alebo dočasne.

•  Ušetrite za energiu. V zime budete vykurovať 
a v lete klimatizovať menšiu miestnosť.

•  Upravte si prenájom kancelárií či výrobných 
priestorov podľa požiadaviek svojho nájomcu. 
Váš zákazník nebude platiť za jediný nepotrebný 
štvorcový meter.

•  Rozdeľte výrobný priestor na prašné a čisté zóny.

•  Vďaka VACUWALL® existuje riešenie pre všetky 

•   Interiérová deliaca stena, ktorá je mobilná, 
pretože sa skladá z panelov.

•   Stabilitu zaisťuje systém vzájomne do seba 
zapadajúcich prvkov, nieje potrebné žiadne 
ukotvenie k podlahe alebo stropu.

•   Jednoduchá demontáž steny a jej opakované 
použitie.

•   Rám panelu má stabilnú konštrukciu s nízkou 
hmotnosťou.

•   Zvuková izolácia 39 dB podľa použitých 
materiálov.

KDE MÔŽEME  
VACUWALL® VYUŽIŤ 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE  

SYSTÉM, 
KTORÝ NA TRHU 
CHÝBAL!

" VACUWALL® máme v našom novo 
rekonštruovanom dome a sme z neho 
nadšení. VACUWALL® do bodky spĺňa naše 
očakávania, ktoré sme mali ešte predtým, 
ako sme sa o tomto novom výrobku vôbec 
dozvedeli. Obzvlášť ma teší aký variabilný 
priestor sme získali – stenu môžem meniť 
a presťahovať, ako sa mi zachce a panely 
môžem posúvať sám. Skladovanie panelov 
nezaberá miesto v miestnosti."

PÁN FARNÍK,

1 STENA     | 5 MINÚT    | 2 ĽUDIA

•   Hrúbka panelov 100 mm.

•   Štandardná šírka modulov 800 mm (nastaviteľná 
podľa požiadaviek).

•   Štandardná výška modulov až 3 000 mm.

•   Možno používať v kombinácii s ďalšími priečkami 
spoločnosti LIKO-S a rozšíriť tak možnosti využitia 
týchto systémov.

•   Hmotnosť panelov približne 30 kg / m2 podľa 
rozmerov.

Stenu zafixujeme s jednoduchým uvoľnením VACU mechanizmu

Nový vzhľad je dokončený behom niekoľkých okamihov

MONTÁŽ VACUWALL®

typy stropov a podláh. Môžete ho preto využiť ako 
novú konštrukciu a aj umiestniť do existujúcich 
vnútorných priestorov.

•  Vďaka mechanizmu vzájomne do seba 
zapadajúcich prvkov a nízkej hmotnosti nemá 
VACUWALL® pre svoju montáž žiadne požiadavky 
na statiku okolitých konštrukčných prvkov. 
Jednoducho sa rozhodnite, do ktorej miestnosti 
chcete VACUWALL® umiestniť, zmerajte jej výšku 
a dĺžku a môžete začať.

Zámkový mechanizmus umožňuje aby jednotlivé prvky do seba zapadali 
hladko a presne

Uvoľnenie panelov pomocou pumpy

S ergonomickým manipulátorom je manipulácia s panelmi a montáž 
steny veľmi jednoduchá
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PREDTÝM POTOM

SPOKOJNÝ MAJITEĽ VACUWALL®



LIKO-S, spol. s.r.o., Polianky 5, 841 01 Bratislava, Slovak Republic, tel.: +421 2 64 285 527, e-mail: info@liko-s.sk, www.liko-s.sk

INTERIORS
LIKOfon®
LIKOform®
LIKO-Space®
inLIKO®
LIKO-Glass®
VACUWALL®
SMART-i-WALL®

ENERGY
Chytrá izolácia®

Živé stavby®
Živé fasády®

PRODUCTION
Support

Welding in Austerlitz

LIKO-Style®
INTERNATIONAL

ROZDELENIE FIRMY

SPOLOČNOSŤ LIKO-S BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 1992.
V súčasnosti sa radí medzi najlepšie európske firmy vo svojom odbore. 

Máme svoje pobočky na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku a exportných partnerov v 12 krajinách Európy. V našich pracovných tímoch sú vedľa skúsených európskych odborníkov aj mladí 
talentovaní ľudia. Všetkých nás spája spoločná vízia a firemná filozofia: ,,Byť na špici a najlepší vo svojom odbore, poskytovať zákazníkom tie najlepšie služby.“ V rokovaniach s našimi 
obchodnými partnermi pôsobíme ako seriózna, korektná a solídna firma, snažíme sa vždy napľňať pravý zmysel týchto slov. Naša 
stratégia a vysoké nároky, ktoré si kladieme sami na seba, vytvárajú nové zdroje pre rast a vývoj. Ľudia v spoločnosti LIKO-S získali pri 
realizácii tisícov projektov v mnohých krajinách unikátne skúsenosti, ktoré sú zapracované vo vývoji výrobkov a v systémoch práce. Na 
vývoji spolupracujeme so špičkovými firmami z Holandska, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Nemecka, Rakúska, Kanady a USA. Výrobné 
divízie disponujú najmodernejším strojným vybavením. 

Všetky výrobky sú testované podľa európskych noriem v akreditovaných skúšobných ústavoch, vrátane enviromentálnych 
požiadaviek štandardu LEED.

LIKOform green spĺňa
environmentálne 
požiadavky LEED 
štandardu pre materiály
a produkty použité 
v budovách.

VÝROBA SYSTÉMOVÝCH A MOBILNÝCH STIEN OD ROKU 1992

ENERGY
Divízia ENERGY sa zameriava na úsporu energie. 
Staviame nové objekty a zatepľujeme existujúce 
budovy. ENERGY využíva skúsenosti, ktoré sme 
získali v rámci programov Živé stavby® a Chytrá 
Izolácia®.

PRODUCTION
V divízii Production pracuje 70 zamestnancov. 
Všetkých nás spája túžba podávať čo najlepší výkon. 
Každý deň sa riadime našimi osvedčenými heslami:
Kvalita je kľúč. Čisté a precízne remeslo. Veríme 
v dôležitosť detailu.

INTERIORS
Vyrába a dodáva montované systémy pre 
tvorbu vnútorného priestoru administratívnych, 
priemyselných a verejných budov - prestaviteľné 
a posuvné priečky, vstavky do hál, akustické 
stropné podhľady.

Spoločnosť LIKO-S je držiteľom certifikátov 
kvality systémov riadenia ISO 9001 a ISO 
14001.


