INTERIÉROVÉ
DVERE

VERÍME
V NAJVYŠŠIU KVALITU
PRODUKTOV A SLUŽIEB
Po nábytku sú dvere druhým predmetom v interiéri, s ktorým
je človek najviac v kontakte. Sú to práve dvere, ktoré po zavretí
vytvárajú súkromie. Teda aby z jednej miestnosti nebolo počuť
do druhej. Dvere sa tiež často stávajú významným prvkom
interiérového designu.
Z týchto dôvodov naše dverné systémy neustále testujeme
a vylepšujeme. Pri ich výrobe a aj montáži sa zameriavame na
všetky detaily vrátane precízneho nastavenia. To všetko preto,
aby Vám naše dvere, keď ich chytíte, spravili radosť.
Takto pre Vás pracujeme už od roku 1992.

posuvné dvere

06

drevené
jednoduchý design a čisté línie

všetky typy dverí aj v posuvnom variante

pánty
najdôležitejšie funkčné prvky

kovania a madlá

14

príjemné na pohľad a dotyk

celosklenené
ideálne v kombinácii so sklenenými priečkami

zámky
zabezpečenie a vzdialená kontrola

doplnky
pre ešte lepšiu akustiku a funkčnosť

20

hliníkové
pre najlepšie akustické hodnoty

súkromie
digitálne alebo klasické žalúzie

inštalačné panely
pre ešte lepšiu akustiku a funkčnosť

26

glass design
vzhľad ako sklenené, akustika ako hliníkové

pracovné prostredie
kontroly a rezervácie zasadacích miestností

32
38
40
42
44
46
48
50

DREVENÉ

DREVENÉ

DREVENE
DVERE
s nadsvetlíkom | s nadpanelom na celú výšku |
reverzná zárubňa

Drevené dvere
Drevené dvere vytvárajú dojem celého interiéru a priestoru. Zákazníci sa pre ne rozhodujú práve pre ich jednoduchý
design a čisté línie. Dvere môžu byť vyrobené v prevedení
na celú výšku, s nadsvetlíkom alebo s nadpanelom.
Pre čisté designové prevedenie máme reverznú zárubňu
alebo bezfalcový variant. Dvere možno objednať s povrchom
dýhy alebo rôznych variantov lamina.
Všetky typy drevených dverí vieme vyrobiť aj v posuvnom variante, pokiaľ to dovolí dispozícia.
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Typ dverí

WD40

WD48

WD100

Popis

Plné drevené dvere so zvukovou izoláciou. Výplň podľa požiadaviek na nepriezvučnosť.
Možnosť reverznej zárubne alebo bezfalcový variant. Povrch materiálov na želanie zákazníka.

WD 40

WD 48

WD
WD40
100

WD 48

WD 100

40 mm

48 mm

100 mm

Štandardné rozmery krídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximálne rozmery krídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

LTD | Dýha
lakovaná MDF | HPL

LTD | Dýha
lakovaná MDF | HPL

LTD | Dýha
lakovaná MDF | HPL

EI 30

-

-

21-39 dB

33-39 dB

21-39 dB

DREVENÉ

DREVENÉ

Náhľad

Detail

Hrúbka krídla

Materiál

Požiarna odolnosť

Nepriezvučnosť Rw

Varianty

Nadpanel

08

Nadsvetlík

Plná výška

Dvojkrídlové

Dvojkrídlové
s nadpanelom

Dvojkrídlové
s nadsvetlíkom

Posuvné

09

DREVENÉ

DREVENÉ

Nadpanel z identického materiálu ako dverné krídlo
Dvere na plnú výšku

Plné drevené dvere a inštalačný panel pre potrebné rozvody
a ovládanie
Dvere lícujú aj z vonkajšej
strany vďaka reverznej zárubni
Zladenie rámov priečok a dverí
do čiernej s kontrastnými
interiérmi

10
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Plné drevené dvere
Keď ladíte interiér do prírodných materiálov a vyžadujete drevené prvky, tak ideálnym riešením sú práve plné drevené dvere
spolu so zárubňou a prípadne aj s inštalačným stĺpikom.
Výber dýhy je na vás. Dýhované dvere ponúkame vo vertikálnom a horizontálnom prevedení dýhy a dajú sa zladiť s plnou
výplňou priečky.

Špeciálne požiadavky
„Ani presklené, ani drevené.“
„Korok namiesto kľučky.“
„Na celú šírku.“
...alebo máte svoju vlastnú predstavu o ideálnych dverách?
Vďaka vlastnému vývojovému tímu a kompletnej výrobe
in-house sme schopní splniť rôzne požiadavky. Napíšte nám.

>> info@liko-s.sk
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s nadsvetlikom | na celú výšku
PT panty | posuvné

CELOSKLENENÉ

CELOSKLENENÉ

CELOSKLENENÉ
DVERE

Celosklenené dvere
Celosklenené dvere presvetlia, prevzdušnia, odľahčia a opticky zväčšia váš priestor. Tento jednoduchý a designový variant
dverí sa hodí obzvlášť ku skleneným výplniam priečok a bezrámovým systémom MICRA.
Celosklenené dvere vám namontujeme v prevedení s jednoduchým kovaním a pántami od preverených dodávateľov alebo vo
vyššom variante aj s našim systémom zárubní, ktorý má ešte
lepšie akustické vlastnosti.
Okrem klasických otočných celosklenených krídel môžeme
dvere dodať aj v dvojkrídlovom alebo posuvnom prevedení
podľa dispozície vášho priestoru.
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Typ dverí

GD10

GD10 PT

Celosklenené dvere
v zárubni

Celosklenené dvere
s rohovým kovaním

varianty

Popis

GD 10
GD 10

GDPT
10 PT
GD 10

Plná výška

Nadsvetlík

Nadpanel

Plná výška

Nadsvetlík

Nadpanel

CELOSKLENENÉ

CELOSKLENENÉ

Náhľad

Detail

10 mm

10 mm

Štandardné rozmery krídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximálne rozmery krídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

kalené sklo | LIKO-Glass®

kalené sklo | LIKO-Glass®

-

-

až 32 dB

bez požiadaviek

Hrúbka krídla

Materiál

Požiarna odolnosť

Nepriezvučnosť Rw

Dvojkrídlové

Jednokrídlové PT

Jednokrídlové PT
v sklenenej priečke

16

Posuvné

Dvojkrídlové PT
v sklenenej priečke

Dvojkrídlové PT

17

Takmer úplná transparentnosť a vďaka tomu optické
zväčšenie menších priestorov a chodieb.

CELOSKLENENÉ

CELOSKLENENÉ

Vďaka technológii LIKO-Glass® môžeme medzi dve sklá
zapiecť čokoľvek užšie ako 2 mm. Napríklad farebnú fóliu
alebo pokosenú trávu z vašej záhrady.

Dvere na plnú výšku s Just 3D pántami a lakované profily
na čierno
Rohové kovanie v minimalistickom prevedení necháva
vyniknúť sklenené plochy
Posuvné dvere so zámkom do podlahy

18
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s nadsvetlíkom | s nadpanelom
na celú výšku | posuvné | so žalúziami

Hliníkové dvere
Pre tie najlepšie akustické výsledky ponúkame zákazníkom
systém našich hliníkových dverí. Pre záruku najvyššej kvality
tieto dvere konštruujeme a vyrábame priamo u nás.

HLINÍKOVÉ

HLINÍKOVÉ

HLINÍKOVÉ
DVERE

Hliníkové dvere majú klasický solídny design a vďaka
preskleniu sa hodia ku každému nášmu systému plných
a sklenených priečok. Podľa prianí zákazníka dodávame tieto
dvere so žalúziami pre väčšie súkromie v kancelárii alebo
v zasadacej miestnosti.
Pre svoje výborné akustické vlastnosti a mohutnú konštrukciu sa hliníkové dvere často používajú do výrobných prevádzok.
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Typ dverí

AD 1G

AD 2G

AD solid

Dvere s hliníkovým rámom
a jednosklom

Dvere s hliníkovým rámom
a dvojsklom

Dvere s hliníkovým rámom
a plnou/ čiastočnou výplňou

40 mm

40 mm

40 mm

Štandardné rozmery krídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximálne rozmery krídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

kalené sklo, LIKO-Glass®

kalené sklo, LIKO-Glass®

LTD | Dýha | lakovaná MDF

–

16–24 mm

–

27 dB

30-37 dB

28 dB

Popis

AD
AD
AD1G
1G
1G

AD
AD
AD2G
2G
2G

AD
AD
ADsolid
solid
solid

Detail

Hrúbka krídla

Materiál

HLINÍKOVÉ

HLINÍKOVÉ

Náhľad

Požiarna odolnosť

Nepriezvučnosť Rw

Varianty

Presklené
s nadsvetlíkom

22

Čiastočne plné
s nadpanelom

Dvojkrídlové

Dvojkrídlové
s nadsvetlíkom

Posuvné
s nadsvetlíkom

23

Hliníkové dvere s nadpanelom

HLINÍKOVÉ

HLINÍKOVÉ

Dvere na celú výšku

Hliníkové dvere spĺňajú
najvyššie akustické vlastnosti
– ideálne riešenie nielen
pre call-boxy
Inštalačný panel pre potrebné
elektro rozvody a vypínače
Pre väčšie súkromie môžu
byť dvere vyplnené žalúziami
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GLASSDEISGN

design a akustika

GlassDesign dvere
Hľadáte sklenené dvere, ktoré kombinujú design a ľahkosť
celosklenených dverí, ale zároveň dosahujú identické
funkčné a akustické parametre ako hliníkové dvere?
GLASSDESIGN dvere sú tie pravé!
Pri týchto dverách je sklenená výplň nanesená zvonku
na vkusný hliníkový rám, čo prináša dverám exkluzívny
a odľahčený design.

GLASSDESIGN

GLASSDESIGN
DVERE

GLASSDESIGN dvere vám vyrobíme v štandardnej hrúbke
42 mm alebo hrúbke 100 mm, rovnako ako naše systémy
MICRA II a OMEGA, čím dvere dokonale splynú s vašou
priečkou z obidvoch strán.

26
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Typ dverí

GDD 40

GDD 40 R

GDD 100

Hliníkový rám 60 mm
osadený na sklenenej výplni

Hliníkový rám 60 mm
osadený na sklenenej výplni
v reverznom variante

Hliníkový rám 80 mm
osadený na sklenenej výplni

42 mm

48 mm

100 mm

Štandardné rozmery krídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximálne rozmery krídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

kalené sklo | LIKO-Glass®

kalené sklo | LIKO-Glass®

kalené sklo | LIKO-Glass®

-

-

-

34-38 dB

34-37 dB

34-37 dB

Popis

GDD 40

GDD 100
GDD 40

GDD
GDD 40
40GDD
reverz
100

GDD 100
GDD 40 reverz

GDD

Náhľad

Hrúbka krídla

Materiál

Požiarna odolnosť

Nepriezvučnosť Rw
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GLASSDESIGN

GLASSDEISGN

Detail

29

GLASSDESIGN

GLASSDEISGN

Efekt celosklenených dverí s akustickými parametrami
hliníkových dverí

GDD 100 v kombinácii so systémom priečok MICRA II.
Sklenená plocha je takmer neprerušená
Dvojkrídlové dvere GDD 40 so samozatváračom
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POSUVNÉ
DVERE
drevené | celosklenené | hliníkové

Posuvné dvere
Drevené, celosklenené alebo v hliníkovom ráme. Posuvné
dvere sú ideálnym riešením do priestorov, kde by krídlo dverí
mohlo komplikovať prevádzku.
Celosklenené posuvné dvere sú obľúbené pre svoj minimalistický vzhľad, ktorý nijak nenarušuje priestor a sú praktické
svojim uložením ku priečke.

POSUVNÉ

POSUVNÉ

Variant našich sklenených dverí v hliníkovom ráme dosahujú
nadštandardnú akustickú nepriezvučnosť 27 dB.
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Typ dverí

GD10 S

WD40 S

AD S

Celosklenené posuvné dvere.
Varianty jedno/dvojkrídlové.

Plné alebo čiastočne
presklené drevené dvere.
Varianty jedno/dvojkrídlové.

Dvere s hliníkovým rámom
a presklenou výplňou.
Varianty jedno/dvojkrídlové.

10 mm

40 mm

40 mm

Štandardné rozmery krídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximálne rozmery krídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

kalené sklo | LIKO-Glass®

LTD | Dýha
lakovaná MDF | HPL

hliníkový rám
kalené sklo | LIKO-Glass®

až 23 dB

27 dB

27 dB

Popis

Náhľad

POSUVNÉ

Hrúbka krídla

Materiál

Nepriezvučnosť Rw

34

POSUVNÉ

Detail

35

Celosklenené posuvné dvere často „nemajú byť vidieť“.

POSUVNÉ

POSUVNÉ

Sklo nemusí byť len číre pre získanie väčšieho súkromia.

V hliníkovom ráme dosahujú
dvere výnimočné akustické
výsledky – 27 dB.
V prípade častého využívania
prevádzky počas dňa sú dvere
vybavené automatickými
koľajnicami.
Drevené posuvné dvere
v kombinácii s presklenými
panelmi. Vstup je kontrolovaný čítačkou a elektromagnetickým zámkom.
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Pánty
Pánty štandardné a špeciálne skryté
pre minimalistické interiéry.

Typ pántov

JUST 3D GLASS

LIKO-S 3D GLASS

TECTUS TEG 310

Popis

Jednoducho nastaviteľné v 3 osiach – vďaka čomu dverné krídlo
dokonale dolieha na tesnenie. Dvere v praxi dosahujú výbornú
nepriezvučnosť.

Skrytý dverný pánt
s možnosťou nastavenia
v 2 osiach.

Detail

Materiál

Drevene dvere

PANTY

Celosklenené dvere
Hliníkové dvere
GlassDesign dvere

Typ pantů

Popis

nerez | RAL 9005

nerez | RAL 9005

nerez | RAL 9005

•
-

•
-

•
-

JUST 3D

TECTUS TE 340

WALA WT

Jednoducho nastaviteľné
v 3 osiach - vďaka čomu
dverné krídlo dolieha
na tesnenie.

Jednoducho nastaviteľné
v 3 osiach a skryté
v zárubni pre čistý design.

Finančne úsporné riešenie
pre celosklenené dvere.
Základné nastavenia.

nerez | RAL 9005

nerez | RAL 9005

elox | RAL 9005

•
•
•

•
•
•

•
-

Materiál

Drevene dvere
Celosklenené dvere
Hliníkové dvere
GlassDesign dvere

38

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

Detail

39

Kľučky a madlá
Prehľad základných kľučiek s rozetami. Testované na 200 tis. cykloch.
Všetky kľučky a madlá dokážeme dodať aj v čiernej RAL 9005.

Typ kovania

Drevené dvere
Celosklenené dvere
Hliníkové dvere
GlassDesign dvere

Typ kovania

KOVANIA
A MADLÁ

Drevené dvere
Celosklenené dvere
Hliníkové dvere
GlassDesign dvere

Typ kovania

Drevené dvere
Celosklenené dvere
Hliníkové dvere

HOPPE Bonn

•
•
•
-

•
•
•
-

•
•
•
-

M&T Entry

M&T Terry

M&T Nova

•
•
•
-

•
•
•
-

•
•
•
-

Ronny

Paula

Patrik

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Holar F1

Ancona TH01

HOPPE

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
-

PRÍSLUŠENSTVO

HOPPE Paris

PRÍSLUŠENSTVO

GlassDesign dvere

HOPPE Amsterdam

Typ kovania

Drevené dvere
Celosklenené dvere
Hliníkové dvere
GlassDesign dvere

Máte inú predstavu? Do našich dverí sme schopní integrovať akékoľvek štandardné aj atypické kovanie.
40
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Zámky
Štandardne dodávame zámok s tichou strelkou.

Typ zámku

Popis
Drevené dvere
Celosklenené dvere
Hliníkové dvere
GlassDesign dvere

SSF Serie 22 / RR02

KVF 116

LIKO-S zámok

Štandardný zámok
s tichou strelkou

Magnetický zámok

Zámok pre celosklenené
dvere

•
•
-

•
-

Séria 22
Séria 22
RR02

Elektro-zámky
Možnosti riešenia kontroly vstupu

ZÁMKY
Typ zámku

Popis

el. otevárač

dverný elektromagnet

elektromagnet. zámok

Obľúbené riešenie kontroly
vstupu, vsadené
do dverných zárubní.

Kontrola vstupu pomocou
elektromagnetu. Napájanie
cez 12V prívod.

Inteligentné ovládanie
pomocou čítačky, tlačidlom
alebo vzdialeným prístupom.

PRÍSLUŠENSTVO

Špeciálne zámky do podlahy pre celosklenené

Typ zámku

Popis

42

Como PL50

Bracciolo 041.40

zámok s háčikom

Uzamykanie do podlahy
pre celosklenené dvere.

Obojstranné uzamykateľné
madlo do podlahy.

Zamykanie pre posuvné
hliníkové a drevené dvere.

PRÍSLUŠENSTVO

Zámky pre posuvné dvere
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Padacie lišty
Pre maximálne akustické vlastnosti je funkčným riešením
padacia lišta, ktorá zatesní škáru pod dverami.

Typ kování

Drevené dvere
Celosklenené dvere
Hliníkové dvere
GlassDesign 40 dvere
GlassDesign 100 dvere

Schall EX L 15-30 GTI

Planet MF

Planet KG

•
•
•

•
-

•
-

Samozatvárače

DOPLNKY

Štandardná ponuka samozatváračov.
Možnosť dodať v čiernej RAL 9005 alebo bielej RAL 9003.

SKRYTÝ

Drevené dvere
Celosklenené dvere
Hliníkové dvere
GlassDesign 40 dvere

ASSA Abloy DC840

Firenze FS990

•
•
•
•
•

•
•
•

•
-

PRÍSLUŠENSTVO

GlassDesign 100 dvere

ASSA Abloy DC300

SKRYTÝ
Typ kování

Drevené dvere
Celosklenené dvere
Hliníkové dvere
GlassDesign 40 dvere
GlassDesign 100 dvere
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PRÍSLUŠENSTVO

Typ kování

DORMA TS92

DORMA ITS96

DORMA TS72

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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Digitálne žalúzie PDLC
Stlačením tlačidla premeníte v priebehu sekundy presklené dvere do mliečna
a naopak. Možnosť spínania pri vstupe alebo napojenia na smart control.

SÚKROMIE

Žalúzie

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

Hliníkové a GlassDesign dvere môžu byť vyplnené žalúziami.
V prípade GDD 100 je možnosť elektrického ovládania.
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Inštalačný panel
Pre umiestnenie vypínačov alebo rezervačných systémov sú naše priečky doplnené o inštalačný stĺpik,
ktorý ukryje elektrické vedenie. Je možnosť ich materiálovo zladiť s dverami alebo profilmi daného systému.

Typ inštalačného panelu

AP1

AP2

Obrázok

Detail

Materiál

INŠTALAČNÉ
PANELY

Rozmer

Kompatibilný
systém priečok

Typ inštalačného panelu

hliník

hliník

farba podľa RAL

farba podľa RAL

hr. 70 mm | š. 140 mm

hr. 100 mm | š. 125 mm

MICRA I

MICRA I | MICRA II
OMEGA | RAVA

WP2

RP2

Detail

Materiál

Rozmer

Kompatibilný
systém priečok
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PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

Obrázok

LTD | Dýha | HPL | DTD

LTD | Dýha | HPL | DTD

lakovaná MDF / plech podľa RAL

lakovaná MDF podľa RAL

hr. 100 mm | š. voliteľná

hr. 100 mm | š. voliteľná

MICRA II
OMEGA | RAVA

MICRA II
OMEGA | RAVA
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Viac ako len rezervačný systém
S našim partnerom Spaceti® vám prinášame ucelený systém
kontroly a analýzy pracovného prostredia. Obsadenosť kancelárií a zasadacích miestností, navigácia v budovách, správa parkovacích miest, kvalita ovzdušia a všetko, čo sa týka komfortu
pre užívateľov budovy a jej efektívnej správy.

SME
RODINNÁ FIRMA
Každá firma je hlavne o ľuďoch a produktoch, ktoré produkujú.
LIKO-S spája energie ľudí odvádzajúcich tú najlepšiu prácu.
Naši zamestnanci chcú rozmýšľať, čo spraviť inak, lepšie
a popri tom sa rozvíjať. Vývojové centrum je našim stavebným
kameňom, ale aj každý malý postup vo výrobe je potrebné
doladiť na maximum.
Aj vďaka vám, našim zákazníkom, sa každým projektom
posúvame ďalej a zapracovávame vylepšenia na základe
vašej spätnej väzby. Silnú firemnú kultúru a zmysel pre detail
spozorujete pri prvom obchodnom stretnutí a finalizácii vašich
nových priečok našimi školenými montérmi.
Robíme veci inak, nastavujeme trendy.

PRÍSLUŠENSTVO

Sme LIKO-S.
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Maximálne využitie
vášho pracoviska

Kancelária presne tak,
ako ju potrebujete

Spravujte zasadacie
miestnosti

Vytvorte efektívne pracovisko založené na údajoch.
Udržujte štandardy kvalitných životných podmienok
a zvýšte zdravie a komfort
pri práci svojich ľudí.

Pomocou nášho integrovaného systému správy
pracoviska môže váš správca
navrhnúť alebo upraviť pracovný priestor podľa vašich
aktuálnych potrieb.

Vďaka aplikácii v tablete
zaistíte jednoduchú rezerváciu a správu služieb
v zasadacích miestnostiach
pre každého z vašich
zamestnancov.
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LIKO-S: INOVATÍVNI LÍDRI
Inovátorský duch nás poháňa vpred. Neustále vymýšľame a inovujeme – patríme medzi špičku
európskych výrobcov interiérových priečok – sklenené, mobilné a interaktívne. Design našich
priečok vyhovuje najvyšším požiadavkám na estetiku, praktickosť a akustiku.

MOBILNÉ STENY

SMART-I-WALL®

Zmeňte usporiadanie priestorov za pár
minút tak, ako presne potrebujete.

Riešenie videokonferencií pre (home)
office a veľké zasadacie miestnosti.

LIKO-GLASS®

AKUSTICKÉ RIEŠENIA

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

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

Sídlo spoločnosti:
LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.sk

www.liko-priecky.sk

Staňte sa našim fanúšikom a buďte súčasťou príbehu...

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

