MOBILNÉ STENY

KVALITU
DEFINUJEME AKO
PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA
Už od roku 1992 vyrábame a inštalujeme sklenené priečky,
mobilné steny a akustické riešenia. Vďaka vlastnému
výskumu a kontaktu so zákazníkmi na celom svete neustále
svoje produkty zdokonaľujeme a vyvíjame nové riešenia.
Od začiatku histórie našej firmy sa zaoberáme tým, ako môžu
steny a priečky pomôcť pri vytvorení lepšieho pracovného
prostredia. Vzhľadom na zvyšujúcu sa rýchlosť zmien v biznise
má dnes flexibilné pracovisko významný prínos pre každú
firmu. Veríme, že by sa priestor mal jednoducho prispôsobiť
potrebám používateľov, nie naopak.
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LIKO-SPACE

®

Rýchle, jednoduché a maximálne efektívne
využitie akéhokoľvek priestoru

LIKO-SPACE®
systém stropných
koľajníc

37–54 dB

Jedna, dve alebo hoci tri miestnosti. Postaviť a rozložiť našu
posuvnú stenu zvládne rýchlo a bez námahy jeden človek
za pár minút. Vhodné riešenie pre akýkoľvek priestor –
kancelária, hotel, telocvičňa, kultúrny dom, obchodné
plochy…

LIKO-Space®

LIKO-Space®

LIKO-Space® | Váš flexibilný priestor

Neobmedzený výber povrchov – plná výplň LTD, dyha, tapeta,
textílie. Plné aj sklenené panely posuvných stien. Rozmanitá
ponuka vhodných koľajnicových systémov. Parkovanie
stien navrhneme na mieru danej miestnosti a dispozičným
možnostiam.

LIKO-Space+® | Ešte jednoduchší systém
Šetrite čas a upravujte svoje pracovné prostredie bez
obmedzenia tak, ako potrebujete.
Efektívne rozdelenie pracovného priestoru je s vákuovým
systémom ešte jednoduchšie. Panely zostavíte jednoduchým
stlačením tlačidla. Na uvoľnenie stačí vysať vzduch
niekoľkými ťahmi špeciálnou pumpičkou.
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LIKO-Space®

LIKO-Space®

Jednoduché rozdelenie/prepojenie miestností,
kdekoľvek a kedykoľvek potrebujete
Otvorená sála alebo súkromný salónik
za pár minút

Skryté pánty v dverovom module
Kombinácia plných, sklenených
a dverových panelov
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Zavesenie panelov na koľajnicu na jednoduchú
manipuláciu

LIKO-Space®

LIKO-Space®

Parkovanie modulov jednoducho vďaka systému
koľajníc

Kľučka dverového modulu
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Typy používaných panelov

TELESKOPICKÝ
PANEL

ŠTANDARDNÝ
PANEL

DVERE
JEDNOKRÍDLOVÉ

SKLENENÝ
PANEL | PLNÝ

SKLENENÝ
PANEL | ČASŤ

ROHOVÝ
PANEL

TYP „0“

TYP „1“

TYP „2“

TYP „3“

TYP „4“

TYP „5“

TYP „6“

TYP „7“

TYP „8“

LIKO-Space®

LIKO-Space®

Typy parkovania

Ovládanie tlačidlom a pumpou | LIKO-Space+
Manuálne ovládanie kľučkou | LIKO-Space
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VACUWALL

®

Jediná mobilná stena na svete, ktorá dodá vášmu
priestoru neobmedzenú variabilitu.

VACUWALL®
prestaviteľné
panely

39 dB

Jediná úplne mobilná stena. Môžete ju postaviť kdekoľvek.
V takej miere a tak často, ako len chcete či potrebujete.
VACUWALL® je jediná mobilná stena pre priestory bez
zaťaženia stropnej konštrukcie. Vďaka zámkovému
mechanizmu a nízkej hmotnosti nekladie žiadne požiadavky
na statiku okolitých konštrukčných prvkov. Jednoducho sa
rozhodnite, do ktorej miestnosti chcete stenu VACUWALL®
umiestniť, zmerajte jej výšku a dĺžku a môžete začať.

VACUWALL®

VACUWALL®

VACUWALL® | Neobmedzená variabilita

Unikátny vákuový systém urobí z inštalácie otázku niekoľkých
minút. Šetrí vaše peniaze a čas pri montáži a prestavbe,
pretože si všetko môžete jednoducho urobiť sami.
Je možné používať v kombinácii s ďalšími priečkami
spoločnosti LIKO-S a rozšíriť tak možnosti využitia týchto
systémov.
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Ergonomický manipulátor na panely

VACUWALL®

Zafixovaný panel
Pumpa na uvoľnenie panelov
Uvoľnený panel

VACUWALL®

Jednoduchým stlačením tlačidla sa stena zafixuje

Vacuwall® je možné
umiestniť do novostavby
aj do už existujúcich
vnútorných priestorov
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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.
Dizajn priečok vyhovuje najnáročnejším požiadavkám na estetiku, praktickosť a akustiku.

SKLENENÉ PRIEČKY

SMART-I-WALL®

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

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

