AKUSTICKÉ
BÚDKY

Silná, medzinárodná
a inovatívna spoločnosť,
ktorá je majstrom
vo výrobe prémiových
stavebných systémov
vytvárajúcich lepšie
budovy pre ľudí
a prírodu.

JEDINEČNÉ
AKUSTICKÉ BÚDKY

PODĽA VAŠICH

PREDSTÁV
veľkosť

modelov podľa vašich potrieb

kolieska

až
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40 dB
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je zložená

5m
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prestaviteľné

zásuvka
a USB konektory

svetlosivá

svetlosivá

čierna

dvere
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orientácia
dverí podľa potreby

USB-A
USB-C

rám

dverí v 3 farbách

biela

hliník

čierna

exteriér
štandardné farby

S1
S1

konfigurátor

na presnú špecifikáciu

S2
S2

S4
S4

VR aplikácia

pre ideálny výber (len AppStore)

biela

svetlosivá čierna

dub
svetlý

dub
tmavý

FARBY A DOPLNKY

UMIESTNENIE

Rozšírená farebná paleta exteriéru

Vhodná veľkosť a počet záleží na prevádzke vašej kancelárie.

Aquamarine

Aubergine

Azurite

Blue Navy

Blue Tiber

Bordeaux

Chilli

Citrus Green

Coal

Frozen blue

Hot Pepper

Indian Summer

Mint

Opal

Orange

Bambus

Basalt

Blue Iris

Burnt Orange

úplné minimum
V kanceláriách, kde dominuje individuálna práca nad poradami, je vhodným pravidlom 1 akustická búdka na 10 ľudí. To
znamená, že otvorená kancelária s 50 ľuďmi by mala obsahovať aspoň 5 miest.
Búdky sú perfektným rozdeľovačom pracovných a relaxačných priestorov. Umiestnite ich teda na viditeľné miesto, nie
skryté v rohu alebo za rohom.

Cappuccino

Cotton

Eden

Fresh

Jade

Mango

Marshmallow

Quartz

Signal Green

tam, kde to žije
Keď je vaša kancelária živým ihriskom pre neustále brainstormingy a schôdzky a vaša firma takisto umožňuje množstvo telefónnych hovorov, odporúčame 1 búdku na 2 osoby.
To zaručí, že sa každý môže sústrediť, keď potrebuje, a že
telefonáty alebo schôdzky nenarušia pracovný flow ostatných
členov tímu.

Príslušenstvá na rôzne využitie

bok po boku
sklo

imobilná

smart

sprinkler

môže byť pieskované, dymové
alebo s digitálnou žalúziou

rampa na bezbariérový
prístup

office s all-in-one
riešením

riešenie požiarnej
bezpečnosti

vedľa seba vďaka všetkým prieduchom
umiestneným na strope

oproti konkurenčným riešeniam
s bočnými výstupmi

SPACE 1
Vytvorí vo vašej kancelárii plávajúci ostrov ticha.
Najmenšia z radu prináša najväčšie súkromie.

Rozmer vonkajší

110 × 229 × 110 cm

Rozmer vnútorný

90 × 205 ×101 cm

Akustika

40 dB

Automatické vetranie

27 l/s

Osvetlenie

automatické | LED 18 W
1 900 lm | 4 000 K

Nábytok

voliteľný

Pripojenie

zásuvka + voliteľné
(USB | LAN | HDMI)

Kolieska | Nohy

4 | 5 skryté

SPACE 2
Rýchla schôdzka vo dvojici v úplnom súkromí
a presne tam, kde budete potrebovať.

Rozmer vonkajší

240 × 229 × 122 cm

Rozmer vnútorný

220 × 205 × 116 cm

Akustika

40 dB

Automatické vetranie

85+ l/s

Osvetlenie

automatické | LED 18 W
1 900 lm | 4 000 K

Nábytok

voliteľný

Pripojenie

zásuvka + voliteľné
(USB | LAN | HDMI)

Kolieska | Nohy

6 | 8 skrytých

SPACE 4
Dostatok miesta na menšiu zasadačku, ktorá
môže byť všade, kde budete potrebovať. Kedykoľvek.

Rozmer vonkajší

240 × 229 × 242 cm

Rozmer vnútorný

220 × 205 × 236 cm

Akustika

40 dB

Automatické vetranie

125+ l/s

Osvetlenie

automatické | LED 18 W
1 900 lm | 4 000 K

Nábytok

voliteľný

Pripojenie

zásuvka + voliteľné
(USB | LAN | HDMI)

Kolieska | Nohy

12 | 16 skrytých

MindSpa
Prostredníctvom jedinečnej kombinácie
trojrozmerných zvukov prírody, binaurálnych
rytmov a relaxačnej techniky sa budete cítiť nabití
energiou a omladení už za 25 minút.

Rozmer vonkajší

240 × 229 × 122 cm

Rozmer vnútorný

220 × 205 × 116 cm

Akustika

40 dB

Automatické vetranie

85+ l/s

Osvetlenie

inteligentné ambientné |
hviezdna obloha v podhľade

Nábytok

kreslo Zero gravity

Vybavenie

screen 48“ | tablet | slúchadlá |
bezdrôtová nabíjačka

Kolieska | Nohy

6 | 8 skrytých

CHATBOX
Ak nepotrebujete rozsiahle možnosti povrchovej
úpravy, interiéru a najefektívnejšiu zvukovú izoláciu, pozrite sa na Chatbox – akustický box zbavený
všetkého navyše, ale poskytujúci súkromie
v dosiahnuteľnejšom a jednoduchšom balení.

single
Rozmer vonkajší

100 × 222 × 100 cm

Rozmer vnútorný

87 × 204 × 98 cm

Akustika

34 dB

Automatické vetranie

22 l/s

Osvetlenie

automatické | LED 6,7 W
900 lm | 4 000 K

Nábytok

voliteľný

Pripojenie

zásuvka + USB

Rozmer vonkajší

213 × 222 × 103 cm

Rozmer vnútorný

200 × 204 × 93 cm

Akustika

34 dB

Automatické vetranie

55 l/s

Osvetlenie

automatické | LED 28W
2 240 lm | 4 000 K

Nábytok

voliteľný

Pripojenie

2× zásuvka + 2× USB

duo

quattro
Rozmer vonkajší

213 × 222 × 194 cm

Rozmer vnútorný

200 × 204 × 186 cm

Akustika

34 dB

Automatické vetranie

85 l/s

Osvetlenie

automatické | LED 56W
4 480 lm | 4 000 K

Nábytok

voliteľný

Pripojenie

zásuvka + 2× USB

S1 vs. Chatbox
Porovnanie dvoch možností najmenšieho riešenia.

Space 1

Chatbox

Kolieska na dopravu

Áno

Nie

Rozmer vonkajší

110 × 229 × 110 cm

100 × 222 × 100 cm

Rozmer vnútorný

90 × 205 × 101 cm

87 × 204 × 98 cm

Akustika

40 dB

34 dB

Farby exteriér

3 štandardné + 29 voliteľných

čierna | biela

Farby interiér

čierna | svetlosivá | tmavosivá

tmavosivá

Možnosti dyhy

prírodný alebo tmavý dub

Nie

Exteriér materiál

antibakteriálne lamino a dyha

odoberateľné lakované plechy

Trvanie inštalácie

1 hod.

35 min.

Zásuvka/USB

Áno

Áno

Šetrné LED osvetlenie

Áno

Áno

Automatické vetranie

27 l/s

22 l/s

Hmotnosť

370 kg

330 kg

Príslušenstvo

Áno

obmedzené

LIKO-S: INOVATÍVNI LÍDRI
Inovátorský duch nás poháňa vpred. Neustále vymýšľame a inovujeme – patríme medzi
špičku európskych výrobcov interiérových priečok – sklenené, mobilné a interaktívne.
Dizajn priečok vyhovuje najnáročnejším požiadavkám na estetiku, praktickosť a akustiku.

MOBILNÉ STENY

SMART-I-WALL®

Zmeňte usporiadanie priestoru za pár
minút tak, ako práve potrebujete.

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

LIKO-GLASS

AKUSTICKÉ RIEŠENIA

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

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

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

Staňte sa naším fanúšikom a buďte súčasťou príbehu…

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

