INTERIÉROVÉ
ŽIVÉ STENY

VERÍME
V INDIVIDUALITU
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. Jedným
z nich sú interiérové živé steny. Náš program exteriérových
zelených riešení #DomyJakoStromy sme sa preto rozhodli
posunúť o krok ďalej a z pozície lídra trhu pripravili to najlepšie
možné riešenie aj pre interiér budov.
Sme stavebná firma, ktorá aj v modernej dobe bojuje za životné
prostredie. Snažíme sa zabezpečiť, aby naše budovy boli
prínosné nielen pre svojich obyvateľov, ale aj pre svoje okolie.
Uvedomujeme si totiž, že kontakt s prírodou je esenciálnym
prvkom na dosiahnutie ľudskej spokojnosti.

BIOTILE®
Exteriérový i interiérový systém
zelených stien určený
pre rozsiahle plochy.

BIOTILE®
šetrí vodu

BIOTILE®

BIOTILE®

suchomilné a vlhkomilné
rastliny vedľa seba

Biotile® | Patentovaný systém živých stien
Biotile® otvára svet fascinujúcich zelených interiérov, aj budov v súlade s modernými trendmi udržateľnosti a ekológie a
pozitívneho vplyvu budov na životné prostredie.
Biotile® predstavuje sofistikovaný systém vegetačných panelov s hydrofilnou minerálnou vlnou. Vďaka segmentovému
deleniu je k osadeným rastlinám rovnomerne distribuovaná
voda a živiny. Hydrofilná minerálna vlna poskytuje ideálne
prostredie pre rast koreňov a časom nedegraduje. Nemení
veľkosť bez ohľadu na to, či je mokrá alebo suchá, horúca
alebo studená.
Zelenú stenu Biotile® Vám navrhneme a na želanie i
nainštalujeme vrátane predpestovaných rastlín adekvátne
zvolených podľa miery oslnenia a integrujeme automatickú
závlahu.
Nízka hmotnosť plne nasýtenej kazety - 65 kg na m2
Hrúbka systému je iba 82 mm
Jednoducho najlepšie vertikálne pestovateľské prostredie
Môžete zabezpečiť individuálne množstvo vody v akejkoľvek
časti zelenej steny
Pestujte rastliny, ktoré vyžadujú rôznu úroveň závlahy, hneď
vedľa seba
Používame minimálne potrebné množstvo vody
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BIOTILE®

BIOTILE®
1 | Podporná konštrukcia (prevetrávaný rošt)
2 | Drenážne fólie s filtráciou
3 | Hliníková lišta, do ktorej sa nacvakávajú
vegetačné panely + hadičky závlah
4 | Spomaľovač odtoku medzi vrstvami minerálnej vlny
5 | Hydrofilná minerálna vlna
6 | Plastový kryt panelu
7 | Rastliny
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PLANTBOX
Interiérový aj exteriérový systém,
určený pre menšie plochy zelených stien.

PLANTBOX
manuálna alebo
automatická závlaha
malé i veľké rastliny

PlantBox je systém dômyselných, samozavlažovacích modulov,
ktoré Vám umožnia zostaviť si zelenú stenu. Jednotlivé diely
PlantBox na seba v horizontálnom smere nadväzujú, v smere
vertikálnom na seba navzájom dosadajú vďaka jednoduchým
zámkom.
S ohľadom na rozmery modulu je možné docieliť plochu, ktorá
je v šírke násobkom 600 mm, vo výške 200 mm. Celková hĺbka
systému je 150 mm, jednotlivé diely sa kotvia priamo do nosnej
steny, alebo únosného materiálu predsteny. Jeden meter
štvorcový zelenej steny sa za nasýteného stavu so svojou
hmotnosťou pohybuje okolo 70 kg.

PLANTBOX

PLANTBOX

PlantBox | Interiérový systém zelené steny

Inštalácia systému je veľmi jednoduchá. Každý modul má v
zadnom dielci pripravené otvory na kotvenie. Vo vertikálnom
smere je dostatočné, ak sa kotví každý tretí modul priamo
do rovného, únosného múru. Nie je nutná žiadna ďalšia
hydroizolácia, systém je sám o sebe dokonale vodotesný.
Nemusíte sa báť byť kreatívny. Hĺbka truhlíkov je dostatočná
pre pestovanie okrasných druhov rastlín, ale aj byliniek,
zeleniny alebo napríklad jahôd!

Možnosť automatického alebo manuálneho zavlažovania
Zelená stena môže plynulo nadväzovať na naše interiérové priečky
Zvyšuje vlhkosť vzduchu a tým napomáha k zdravému vnútornému
prostrediu
Vyrobené zo 100% recyklovaného materiálu
Možnosť zasadenia celého radu rastlín, vrátane ovocia a zeleniny

14

15

Neobmedzené

1 800 mm

Neobmedzené

600 mm

260/460 mm

Rozmer: 600 mm x 200 mm x 150 mm
Plne nasýtená hmotnosť: 70 kg / m2
Materiál: 100% recyklovaný polypropylén
Kapacita nádrže: 1,8 l

Upevnenie: Na dvoch miestach na výšku 600 mm
PlantBox je mrazuodolné riešenie

PLANTBOX

PLANTBOX

Životnosť: +10 rokov

Vyrobené v UK
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LIKO-S: INOVATIVNÍ LÍDRI
Inovátorsky duch nás poháňa vpred. Neustále vymýšľame a inovujeme - patríme medzi
špičku európskych výrobcov interiérových priečok - sklenené, mobilné a interaktívne.

MOBILNÉ STENY

SMART-I-WALL®

Zmeňte usporiadanie priestoru
v priebehu pár minút, ako zrovna
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
ako 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

