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RAVA
Inovácie a nadčasový dizajn
sa stretli
Priečka RAVA® je unikátnym produktom nášho vývoja, ktorá 
vďaka svojim vlastnostiam prináša neobmedzené možnosti pre 
vytváranie dizajnu interiérov. Nosná konštrukcia je úplne skry-
tá a umožňuje vyniknúť akémukoľvek obkladu priečky. Súčas-
ťou systému sú aj zapustené dvere, ktoré účelne dopĺňajú jej 
elegantný vzhľad. Plné výplne sú uchytené patentovaným sys-
témom pre rýchlu montáž.



V ČOM JE 
RAVA®

JEDINEČNÁ?

01
Plná priečka

02
Presklená priečka

03
Kombinácia plná/sklo

04
Glassdesign door

Drevo, laminát, cementové dosky, textil alebo kov, voľnosť a neobmedzené možnosti 
výberu dizajnu obkladu vrátane ľubovoľnej hrúbky

Nepriezvučnosť plného modulu 46 dB

Dverný modul má skryté zárubne a pánty - od plných modulov ho vizuálne odlišuje len kľučka

Veľký výber dverí vrátane systému Glassdesigndoor 100 a 40

Kompatibilita so všetkými systémami priečok LIKO-S 

Rektifikačný podlahový profil, ktorý vyrieši nerovnosti podlahy až do 25 mm

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Použitie Nenosné interiérové priečky

Hrúbka skla 8, 10, 12 mm

Štandardná šírka modulu 1 000 mm (možné upraviť podľa požiadaviek)

Štandardná výška priečky 2 800 mm

Maximálna výška priečky 3 000 mm

Spojenie plných modulov Negatívna škára šířky 5 mm

Spojenie presklených modulov Obojstranná 3M lepiaca páska alebo plastové profily

Napojenie na strop Do existujúcej konštrukcie stropu alebo podhľadu

Presklené výplne Kalené / lepené sklo s leštenou hranou

Štandardný rozmer dverného krídla 875 x 2 115 mm

Štandardná hrúbka dverného krídla 100 mm nebo 40 mm

Štandardné dverné závesy JUST 3D a skryté pánty

Štandardný typ dverného kovania ABLOY - tvar U, oválna rozeta pre GDD100, ostatné 
podľa výberu

Typy dverí Glass Design 100 a 40, hliníkové, drevené,
celosklenené

Výplne dverí Celopresklené, čiastočne presklené, plné

Vzduchová nepriezvučnosť plnej priečky Rw = 46 dB (laboratórna hodnota)

Vzduchová nepriezvučnosť
hliníkových dverí Rw = 27 dB; 32 dB; 37 dB (laboratórna hodnota)

Vzduchová nepriezvučnosť
dverí Glass Design Rw = 20 dB; 34 dB (laboratórna hodnota)

Vzduchová nepriezvučnosť
drevených dverí

Rw = 21 dB; 24 dB; 31 dB; 35 dB 
(laboratórna hodnota)

Vzduchová nepriezvučnosť
presklené priečky Až Rw = 45 dB (laboratórna hodnota)

PLNÝ 
modul

STROPNÝ 
profil

KLIK 

PRESKLENNÝ 
modul MICRA II

PODLAHOVÝ 
profil

REKTIFIKAČNÝ 
profil
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LIKO-S, Polianky 5, 841 01 Bratislava tel.: +421 2 64 28 55 27, e-mail: info@liko-s.sk

www.liko-s.sk

BUDUJEME HAPPY
AND GREEN COMPANY

LIKO-S je rodinná firma zo Slavkova pri Brne pôsobiaca na trhu už od roku 
1992. Firma je rodinou vlastnená i riadená a na chode sa podieľajú dve ge-
nerácie. Vyrábame a montujeme prestaviteľné a posuvné priečky, vstavky do 
hál, administratívne, logistické a výrobné objekty pre podnikanie. Venujeme sa 
zatepľovaniu obytných a priemyselných objektov striekanou penovou izoláciou 
a taktiež aj zákazkovej kovovýrobe pre významných európskych dodávateľov 
technologických celkov. Okrem toho vyvíjame vlastné pokročilé riešenia pre 
ekologicky šetrné stavby, interiérové dispozičné riešenia aj interaktívne zaria-
denie pre kancelárske priestory. Usilujeme sa o to, aby náš štýl, naša filozofia, 
náš prístup k práci i životu boli jasne rozpoznateľné. Zamestnanec i zákazník 
je pre nás partnerom, ktorý si zaslúži byť v centre pozornosti. Presne v duchu 
baťovských tradícií, v duchu poctivého a spoločensky prínosného podnikania.

O firme LIKO-S


