LIKO-Safe ZONE

PRE BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE

OCHRANA
NA PRVOM MIESTE
Už od roku 1992 vyrábame a inštalujeme sklenené priečky, mobilné steny a akustické riešenia.
Vďaka vlastnému výskumu a kontaktu so zákazníkmi po celom svete neustále naše produkty
zdokonaľujeme a vyvíjame nové riešenia. Teraz vám prinášame komplexný spôsob ochrany,
ktorý sa v budúcnosti stane štandardom spoločných verejných priestorov.
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ŠKOLY
A KANCELÁRIE

Potrebujete vaše kancelárie pripraviť na návrat kolegov z home office? Chcete ochrániť
vašich zamestnancov v prvej línii alebo upraviť vaše pracovisko s cieľom zvýšiť hygienu
a bezpečnosť? Vyvinuli sme lacný a rýchly systém priečok, ktorý poskytuje väčšie bezpečie
než len prepážky z plexiskla a môžete ho mať už behom dvoch týždňov u vás v kancelárii alebo
výrobe, v presklenom i plnom vyhotovení. Montáž je jednoduchá, neobmedzí vašu prevádzku
a s našimi videomanuálmi si ju môžete zariadiť sami, ale keď bude treba, naše montážne
skupiny sú vám k dispozícii.
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| Recepcie a kancelárie

Recepcie a kancelárie

PO

PRED

Micra I | Presklená ochrana
Recepcie firiem sú miestom zvýšeného pohybu osôb, patria
k najohrozenejším miestam. Ochráňte svojich zamestnancov
v prvej línii rokmi overenou jednoducho presklennou priečkou
Micra I. Sklo opticky nenaruší otvorený priestor a vďaka
svojim hygienickým vlastnostiam zaistí ochranu vašich
zamestnancov.
Rozdeľte svoje open office priečkou Micra I a zaistíte v novo
vzniknutých kanceláriach akustickú pohodu, súkromie
a bezpečie. vaši zamestnanci to ocenia!

ROZDEĽTE OPEN OFFICE!

Micra Covid | Ekonomické riešenie

Naše priečky vás chránia
pred priamym kontaktom
s ostatnými ľuďmi

Oddeľte zamestnancov alebo rozdeľte priestor kancelarie –
rýchlo, efektívne a bez obmedzenia prevádzky. Ekonomické
riešenie pre akýkoľvek priestor. Technické riešenie vychádza
z jednoduchých priečok Micra I, pri ktorých je sklo primárne
nahradené laminovanou drevotrieskou. Plné aj presklené
panely stien.
Navrhneme a zrealizujeme vám riešenie na mieru podľa
vašich požiadaviek.
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MICRA I

MICRA COVID

Presklená priečka
pre vizuálny kontakt

Ekonomické rozdelenie
akéhokoľvek priestoru

ÚSPORA NÁKLADOV

MOBILNÁ BÚDKA

Niesú potrebné žiadne
stavebné úpravy

Multifunkčná – minikancelária,
telefónna alebo oddychová
búdka

Rýchla a bezprašná montáž
bez obmedzenia prevádzky

Recepcie a kancelárie

Recepcie a kancelárie

Jednoduchá údržba
a dezinfekcia povrchu

MOBILNÉ RIEŠENIE
Mobilná búdka | Práca & odpočinok
Jednoduchá telefónna a oddychová búdka alebo
minikancelária. Je vybavená odvetrávaním
vzduchu, svietidlom a zásuvkou 220 V + USB portom
a nábytkom. Búdka je na kolieskach, môžete ju teda
v rámci poschodia jednoducho premiestniť.

Kontaktujte nás:

Roman Macko
Konateľ pobočky SK – Bratislava
+421 903 727 152
roman.macko@liko-s.sk

LIKO-S, s.r.o., Polianky 5, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, +421 903 727 152 | info@liko-s.sk
www.liko-priecky.sk | www.liko-s.sk
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A
OCHRÁŇTE SVOJICH ZAMESTNANCOV A ZÁKAZNÍKOV

Micra Covid | Ekonomické riešenie

5 variantov riešenia pre prvú líniu v predajniach

Oddeľte zamestnancov a zákazníkov alebo rozdeľte priestor –
rýchlo, efektívne a bez obmedzenia prevádzky. Ekonomické
riešenie pre akýkoľvek priestor. Technické riešenie vychádza
z jednoduchých priečok Micra I, pri ktorých je sklo primárne
nahradené laminovanou drevotrieskou. Plné aj presklené
panely stien.

Micra I | Presklená ochrana
Zvýšte ochranu svojich zamestnancov v obchodoch roky
preverenú jednoducho presklenou priečkou Micra I. Sklo
opticky nenaruší otvorený priestor a vďaka svojim hygienickým
vlastnostiam je ideálnym materiálom.

Vyberte si zo širokej ponuky možných variantov od skleneného
štítu až po presklené priečky vrátane dverí a výdajného
okienka. Bez nutnosti stavebných úprav, rýchla a bezprašná
montáž bez obmedzenia prevádzky.
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Navrhneme a zrealizujeme vám riešenie na mieru podľa
vašich požiadaviek.
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RÝCHLE, LACNÉ RIEŠENIE

PRIPRAVTE SA NA NÁVRAT
DO ZAMESTNANIA A DO ŠKÔL
Naše riešenie vás ochráni
pred priamym kontaktom
s ostatnými
Štít okolo lavice alebo stola

LIKO-Safe ZONE | Obchody a predajne

Jednoduché a rýchle riešenie na mieru. Vďaka ochranným
štítom môžete v bezpečí jesť, učiť sa, pracovať či praktizovať
akúkoľvek inú činnosť. Štíty môžete využiť v školách,
zamestnaní, obchodoch, na recepciách, v reštauráciách či
iných stravovacích zariadeniach.

MICRA I

ÚSPORA NÁKLADOV

VARIABILITA

Presklená priečka pre vizuálny kontakt

Niesú potrebné žiadne stavebné
úpravy

Komplexné a variabilné riešenie
s vysokou estetickou úrovňou
presne podľa Vašich predstáv

Jednoduchá údržba a dezinfekcia
povrchu

Rýchla a bezprašná montáž bez
obmedzenia prevádzky

Štít pre meranie teploty
Ekonomické, bezpečné a mobilné riešenia pre akýkoľvek
priestor, v ktorom je nutné merať teplotu.
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| Lekárne

RÔZNE VARIANTY PREVEDENIA
A KOVANIAMI:
• číre sklo
• sklo s polepom (veľký výber
polepov na sklo a kovania)
• laminované sklo (LIKO-Glass)
• stmievateľné sklo (PDLC)
• laminovaná drevotrieska
s antibakteriálnou úpravou

Lekárne

Lekárne

LIKO-Safe ZONE | Lekárne

VIEME, AKO CHRÁNIŤ ZAMESTNANCOV V PRVEJ LÍNII
Investícia, ktorú oceníte nielen v dobách pandemických
Micra I | montované priečky
• rýchla a bezprašná montáž
• minimálne obmedzenie prevádzky
• cenová prístupnosť
• jednoduchá údržba a dezinfekcia povrchov
Lekárne a zdravotnícke zariadenia patria v súčasnosti
k jedným z najrizikovejších pracovísk, kde zamestnanci denne
čelia riziku nákazy. Pomôžte svojim lekárnikom odolať útoku
širokého spektra infekcií, udržte ich v prvej línii čo najdlhšie.

Výdajné okienka a zádverie s funkciou výdaja
liekov
Vyberte si zo širokej ponuky možných riešení. Vďaka okienku
je možné vydávať bežné liečivo, vieme tiež zakomponovať
posuvné okno pre vydanie väčších balení, alebo rovno osadiť
dvere. Bez nutnosti stavebných úprav, montáž je rýchla,
bezprašná a neobmedzí vašu prevádzku.
Navrhneme a zrealizujeme vám riešenie na mieru podľa
vašich požiadaviek.

TRVALÉ RIEŠENIE

ŠPECIÁLNE PRE LEKÁRNE

Efektívne riešenie nielen
v dobe pandémie

Priečky s výdajnými okienkami
a zádveria s funkciou výdaja liekov

PRESKLENÉ PRIEČKY

DESIGN
Komplexné riešenie na mieru
s vysokou estetickou úrovňou

Nerušené presvetlenie interiéru
a vizuálny kontakt so zákazníkmi
Jednoduchá údržba a dezinfekcia
povrchov

Potlač skla podľa Vášho návrhu
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| Nemocnice

ŠTANDARD SPOLOČNÝCH
VEREJNÝCH PRIESTOROV
V BUDÚCNOSTI
Naše priečky vás chránia pred
priamym kontaktom s ostatnými
ľuďmi
Provizórne riešenie je investícia, ktorá súčasnú situáciu rieši
len dočasne. Preto prinášame komplexné dlhodobé riešenie
vhodné pre priestory nemocníc.

Micra I | Presklená ochrana
Rozdeľte interiérovou priečkou čakárne, vybudujte zádverie
pre nemocničnú izbu, využívajte mobilnú búdku nie len
pre oddych zamestnancov alebo postavte „rýchlu“ izbu.
Navrhneme a zrealizujeme vám riešenie na mieru presne
podľa vašich požiadaviek.

MOBILNÉ RIEŠENIE
Mobilná búdka | Práca & odpočinok

Roman Macko
Konateľ pobočky SK – Bratislava
+421 903 727 152
roman.macko@liko-s.sk

Nemocnice

Nemocnice

Jednoduchá telefónna a oddychová búdka alebo
minikancelária. Je vybavená odvetrávaním vzduchu,
svietidlom a zásuvkou 220 V + USB portom a nábytkom.
Búdka je na kolieskach, môžete ju teda v rámci poschodia
jednoducho premiestniť.

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.

SKLENENÉ PRIEČKY

MOBILNÉ STENY

Rámové a bezrámové priečky spĺňajúce
najvyššie nároky na dizajn a akustiku.

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

AKUSTICKÉ RIEŠENIA

SMART-I-WALL®
Vysoké rozlíšenie, unikátny zvuk
a dotyková obrazovka priamo v stene.

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

