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SME   
INOVATIVNÍ LÍDRI
LIKO-S je jedným z najväčších európskych výrobcov 
sklenených priečok, mobilných stien a akustických riešení. 
Vďaka vlastnému výskumu a vývoju máme množstvo patentov 
na dizajn a inovatívne produkty – jedným z nich je interaktívna 
priečka SMART-i-WALL®.

Pretože sami svoje výrobky nielen vyvíjame a vyrábame, ale 
tiež inštalujeme, garantujeme najvyššiu kvalitu. Vďaka našim 
zahraničným pobočkám a exportným partnerom sledujeme 
trendy na celom svete. 

 A tie vám prinášame…



MICRA I 
Bezrámové celoprosklené priečky

OMEGA 
Modulárne prestaviteľné priečky
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Minimalistické celosklenené bezrámové priečky, 
ktoré kombinujú transparentnosť a flexibilitu.

MICRA I
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MICRA I
1 31–39 dBJEDNODUCHÉ 

ZASKLENIE

Maximálna transparentnosť a minimalistický dizajn s tými 
najvyššími nárokmi na funkciu a každý detail. Estetika vášho 
priestoru sa tak neporuší, rovnako ani vaše prebiehajúce ro-
kovania vnútri. Jeden z najužších profilov na trhu môžete mať 
vo vyhotovení, ktoré ladí s vaším interiérom a lahodí aj vášmu 
oku. 

MICRA I |  Bezrámová priečka
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Plné drevené dvere a inštalačný panel 
pre potrebné rozvody a ovládanie

V kombinácii s celopresklenými dverami 
takmer neviditeľná

GlassDesignDoor vytvára nové uhly pohľadov

Oblúkový roh a posuvné dvere
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Moderné kancelárie dnes svojím industriálnym štýlom odkazu-

jú na vrcholné časy priemyselných objektov. Preto sme našu 

priečku MICRA I doplnili o profily, ktoré takýto štýl vytvoria jed-

noducho a rýchlo.

MICRA Industrial
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Dvojité sklenené bezrámové priečky spĺňajú  
najvyššie akustické aj estetické nároky.

MICRA II



MICRA II
2 39–45 dBDVOJITÉ  

ZASKLENIE

Súkromie vašich rokovaní je najdôležitejšie. Dvojitý sklenený 
systém MICRA II spĺňa najvyššie nároky na akustiku pri za-
chovaní vzdušného a otvoreného interiéru. 

Výhodou systému prestaviteľných priečok Micra II je kompati-
bilita s ostatnými systémami a priečkami so šírkou 100 mm.  
K dispozícii je veľký výber dverí a hliníkových profilov v mno-
hých rôznych farebných odtieňoch.

MICRA II | Bezrámová priečka
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Celopresklené dvere na celú výšku  
a čierne lakované kovanie

Biele profily v kombinácii s dverami 
podľa RAL vzorkovníka

Vnútorné žalúzie  a GlassDesignDoor 100

Drevené dvere na celú výšku

Inštalačný panel pre ovládacie prvky aleb vypínač
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Modulárny prestaviteľný systém  
kombinujúci sklenené aj plné časti.

OMEGA



OMEGA
44–50 dBMODULÁRNY 

SYSTÉM

Sklenený alebo plný, horizontálny alebo vertikálny. Moduly 

môžete kombinovať podľa vlastného uváženia a pokojne ich 

aj spätne vymeniť. Jednoduchá a rýchla zmena dispozície 

priestorov bez narušenia stropných podhľadov, vďaka vlastnej 

nosnej konštrukcii spĺňajúcej najvyššie technické štandardy. 

Akustické vlastnosti systému Omega zaručujú úplne neruše-

né priebehy... čohokoľvek.

OMEGA | Modulárny systém
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Kombinácia plných  
a presklených modulov

Plné panely do výšky dverí

Hliníkové dvere so žalúziami

Dýhované dvere na celú výšku

Drevené dvere s nadpanelom
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Patentovaný systém skrytej  
nosnej konštrukcie s negatívnou škárou.

RAVA®



RAVA®

46 dB

NEGATÍVNA 
ŠKÁRA

Priečka RAVA® je unikátnym výsledkom nášho vývoja, ktorý 

vďaka svojim vlastnostiam prináša neobmedzené možnosti 

pre tvorbu dizajnu interiérov. 

Nosná konštrukcia je skrytá a umožňuje naplno vyniknúť 

akémukoľvek obkladu priečky. Plné panely sú uchytené 

patentovaným skrytým kotvením na rýchlu montáž. V prípade 

sklenených panelov rám prekrýva sklenená plocha.

 Súčasťou systému sú tiež zapustené dvere, ktoré účelne 

dopĺňajú jeho elegantný vzhľad. Drevo, laminát, cementové 

dosky, textil, kov alebo sklo, voľnosť a neobmedzené možnos-

ti výberu dizajnu obkladu vrátane ľubovoľnej hrúbky

RAVA® | Patentovaný systém kotvenia
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Horizontálne členené panely 
vo vysokom lesku

Reverzná zárubeň doslava 
otáča pohľad na dvere

Negatívna špára a skrytá 
konštrukcia

Sklenené moduly systému



Grafika, štruktúrované materiály, organické  
materiály a  digitálne žalúzie.

LIKO-Glass®
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LIKO-Glass®

ORGANIKA

ŠTRUKTÚRYDIGITÁLNE  
ŽALÚZIE

GRAFIKA

Použitá technológia laminovaného skla umožňuje úlety pre 

architektov aj dizajnérov. Medzi ušľachtilé sklenené tabule 

možno vložiť takmer čokoľvek – grafické motívy, organické 

materiály, farebné tónované vrstvy, špičkové fólie s digitál-

nymi žalúziami alebo akýkoľvek odkaz na vašu firmu alebo 

koníček. Vďaka tomu ponúka LIKO-Glass® prakticky neko-

nečné možnosti na originálne a atraktívne poňatie interiéru. 

To všetko s jednoduchou, rýchlou a čistou montážou.

Technológiu LIKO-Glass je možné použiť v akomkoľvek na-

šom sklenenom systéme.

LIKO-Glass® | Dizajnové a funkčné sklo
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Sušené kvetiny alebo čokoľvek iného  
- užšie ako 2mm

Geometrické tvary a neobmedzené 
farebné možnosti 

Digitálne žalúzie stlačením zapnete alebo vypnete



SME   
RODINNÁ FIRMA
Každá firma je najmä o ľuďoch a produktoch, ktoré vytvárajú. 
LIKO-S tvorí spoločná energia ľudí odvádzajúcich tú najlepšiu 
prácu. Naši zamestnanci chcú premýšľať, čo urobiť inak a 
lepšie, a rozvíjať sa. Vývojové centrum je naším stavebným 
kameňom, ale každý drobný pokrok vo výrobe je tiež potrebné 
doladiť na maximum.

Aj vďaka vám, našim zákazníkom, sa každým projektom 
posúvame dopredu a zapracovávame vylepšenia na základe 
vašej spätnej väzby. Silnú firemnú kultúru a zmysel pre detail 
spoznáte pri prvej obchodnej schôdzke aj finálnom zladení 
vašich nových priečok našimi vyškolenými inštalatérmi.

Robíme veci inak, nastavujeme trendy.

 Sme LIKO-S.



Staňte sa naším fanúšikom a buďte súčasťou príbehu…

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

Sídlo spoločnosti:
LIKO-S, spol. s r.o. 

Polianky 5 
841 01 Bratislava 

Slovenská republika

 +421 903 727 152  | info@liko-s.sk

www.liko-priecky.sk

Inovátorsky duch nás poháňa vpred. Neustále vymýšľame a inovujeme - patríme medzi 
špičku európskych výrobcov interiérových priečok - sklenené, mobilné a interaktívne.

MOBILNÉ STENY

Zmeňte usporiadanie priestoru  
v priebehu pár minút, ako zrovna  
potrebujete. 

Vysoké rozlíšenie, unikátny zvuk a 
dotyková obrazovka priamo v stene.

Medzi dve sklá vám dokážeme vložiť 
grafiku, textil, kov.. Čokoľvek užšie  
ako 2 mm.

SilentPET® alebo akustické búdky vás 
ponoria do ticha a odladia akustiku 
priestoru.

SMART-I-WALL®

LIKO-GLASS AKUSTICKÉ RIEŠENIA

LIKO-S: INOVATIVNÍ LÍDRI 


