
TECHNOLÓGIE INTEGROVANÉ DO STENY



SMART-I-WALL® 
SCREEN PRIPOJENIE  

A INTERAKCIA

SPOJENIE 
DIZAJNU A  
TECHNOLÓGIÍ
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PROJECTION

UNIKÁTNY  
ZVUKOVÝ 
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Displej s vysokým  
rozlíšením 4K  
a funkciou multitouch  
na spoluprácu viacerých  
používateľov súčasne. 

Spolupracujte, komentujte,  
zdieľajte, prezentujte.  
Stačí jeden dotyk.

Absolútna integrácia  
do našich priečok.

Vyberte si príslušenstvo,  
ktoré vyhovuje vašim  
potrebám.

Spätná projekcia obrazu  
s možnosťou zachovania 
úplnej transparentnosti 
priečky.

Nechajte rozohrať steny  
a nábytok okolo seba.



Prezentácie pôsobivo a jednoducho. Vďaka najvyššej kvalite obrazu v rozlíšení 4K 
budú vaše snímky ako živé. Budete medzi nimi jednoducho listovať vďaka ovládaniu 
dotykom alebo vzdialenou plochou. Pre čo najkvalitnejší zvukový zážitok sú priamo 
sklo, steny alebo váš konferenčný stôl ozvučené systémom transducerov.

TO VŠETKO JE INTEGROVANÉ.

ZAUJMITE PRI SVOJICH  

PREZENTÁCIÁCH

TO NAJLEPŠIE  
Z WINDOWS

DOTYKOVÉ 
OVLÁDANIE

ŠPIČKOVÁ 
AKUSTIKA

PRIESTOROVÉ  
OZVUČENIE

ULTRA HD  
DISPLEJ

SMART-i-WALL®

SCREEN

TOUCH  
& PLAY

Displej s vysokým rozlíšením 4K  
a funkciou multitouch  
pre viacero používateľov súčasne. 

FUNKCIE A VLASTNOSTI

Až desať bodov dotyku poskytuje  
pracovný priestor pre viacerých po-
užívateľov súčasne. Pripomienkujte, 
kreslite, upravujte a ďalej zdieľajte 
jednoducho pomocou našich gest.

Plný alebo sklenený panel

Displej s rozlíšením 4K

Dotyková membrána

Extra číre/kalené sklo

Vysoké rozlíšenie displeja 4K  
a minimálna hrúbka displeja  
na absolútnu integráciu do priečky. 

Vyberajte z uhlopriečky 55“ až 95“.

Unikátny systém ozvučenia priamo 
okolitých stien, podhľadov alebo 
nábytkových plôch rozozvučí celý 
priestor súmerne. 

Žiadne nevzhľadné reproduktory,  
všetko integrované do priečky.

Naše vlastné prostredie je kompatibil-
né s funkciami Windows a prináša vám  
tie najpoužívanejšie nástroje rýchlo  
a prehľadne.

V kombinácii s našimi interiérovými 
systémami docielite maximálnu akus-
tiku, a teda súkromie počas vašich 
rokovaní. 
Záleží na každom detaile.

Vždy pripravený. Nemusíte čakať, kým 
nabehne systém. Stačí sa dotknúť  
a môžete začať pracovať, zdieľať,  
prehrávať…

SÚKROMNÉ  
KANCELÁRIE

KONFERENČNÉ  
MIESTNOSTI

ROKOVACIE  
MIESTNOSTI

VÝROBNÉ 
PREVÁDZKY

VHODNÉ PRIESTORY

StôlMICRA II

Špecifikácia projektu

Obrazovka 75“



RECEPCIA INFOKIOSKY LOBBY A FOYER GALÉRIE A MÚZEÁ

Rozhýbte steny okolo seba aj vašich návštevníkov. Vďaka jedinečnej technológii 
digitálnych žalúzií integrovaných priamo do skla v kombinácii so spätnou projekciou 
meníme bežnú sklenenú priečku na multimediálny nástroj, ktorý upúta pozornosť.

PRIDAJTE SVOJIM STENÁM 4. DIMENZIU.

PREMEŇTE SKLO NA TABLET 

STLAČENÍM TLAČIDLA
VHODNÉ PRIESTORY

FUNKCIE A VLASTNOSTI

SkloMICRA I

Špecifikácia projektu

2× projekcia 
85“

LCD/LED projektor

Kalené sklo

PDLC digitálne žalúzie

Extra číre sklo

SMART-i-WALL®

PROJECTION
Spätná projekcia obrazu na 
priečku s možnosťou zachovania 
úplnej transparentnosti.

ČÍRE/MLIEČNE/  
PROJEKCIE

NEOBMEDZENÁ  
UHLOPRIEČKA

PRIESTOROVÉ  
OZVUČENIE

Stláčaním tlačidla môžete prepínať 
medzi jednotlivými režimami priečky 
vďaka digitálnym žalúziám PDLC. 

Transparentná priečka, mliečne sklo 
na zvýšenie súkromia alebo ako pro-
jekčná plocha pre vaše videá a ďalšie.

Unikátny systém ozvučenia priamo 
okolitých stien, podhľadov alebo 
nábytkových plôch rozozvučí celý 
priestor súmerne. 

Žiadne nevzhľadné reproduktory,  
všetko integrované do priečky.

Kombináciou viacerých zdrojov pro-
jekcie je možné rozhýbať aj celú halu. 
V závislosti od priestoru sa dá obraz 
rozširovať alebo otáčať podľa potrieb 
prezentácie.

LCD PROJEKTOR

Vďaka moderným technológiám budete 
bez problémov zdieľať obsah svojho 
počítača alebo mobilného zariadenia.

LCD projektory s maximálnou svieti-
vosťou a kvalitou obrazu používame 
v dvoch základných vzdialenostiach 
vzhľadom na priestor.

ZDIEĽANIE OBSAHUDOTYKOVÉ OVLÁDANIE

Až desať bodov dotyku poskytuje  
pracovný priestor pre viacerých po-
užívateľov súčasne. Pripomienkujte, 
kreslite, upravujte a ďalej zdieľajte 
jednoducho pomocou našich gest.



Odhaľte kúzlo naozajstnej spolupráce. Až 10 dotykových bodov dáva možnosť tímovej práce s kolegami  
a 4K displej s konferenčnou kamerou vás spojí s kýmkoľvek, kdekoľvek, v tej najvyššej kvalite.

PREZENTUJTE, KRESLITE, PRIPOMIENKUJTE, ZDIEĽAJTE.

KDEKOĽVEK POTREBUJETE 

MOBILNÚ KANCELÁRIU

KREATÍVNE  
ŠTÚDIÁ

VHODNÉ PRIESTORY

FUNKCIE A VLASTNOSTI

DOMÁCE  
KANCELÁRIE

SEMINÁRE 
A ŠKOLENIA

PROJEKČNÉ 
ATELIÉRY

Minimalistický panel

Antireflexné sklo

Dotyková membrána

Stojan z nehrdzavejúcej ocele

na stenu
na stojan

SMART-i-WALL®

MOBILE
Všetko, čo potrebuje vaša (do-
máca) kancelária, na jednom 
dizajnovom paneli. Na stojane 
alebo na stene.

VŠETKO V JEDNOM PLUG&PLAY

BUĎTE VIDITEĽNÍ

Minimalistický panel obsahuje všetko  
pre prácu aj zábavu. 
Displej s  rozlíšením 4K, ovládanie doty-
kom, konferenčná kamera, ale tiež kom-
pletná kancelárska súprava, prehliadač  
a všetko ako na vašom počítači.

Web kamera Logitech MeetUp bola vytvo-
rená špeciálne pre rokovacie miestnosti. 
Ultraširoký záber, natáčanie optiky, 5-ná-
sobný zoom a  zaostrovanie RighSight™ 
zabezpečia, aby ste boli viditeľní vždy  
v tom najlepšom svetle.

Stačí zavesiť na stenu alebo postaviť na 
stojan, zapojiť do zásuvky a jediným stla-
čením tlačidla celý systém spustiť. 
Začnete prezentáciou, alebo obľúbeným  
filmom?

AKO NA VAŠOM PC

Chcete ukázať fotku z mobilu alebo pripojiť 
počítač? 
SMART-i-WALL® podporuje všet-
ky druhy prenosov – iOS/Win/Android.  
K  dispozícii je aj USB pre externý disk 
a HDMI na priame prepojenie káblom.

Systém beží na Windows Enterprise  
a vy tak máte k dispozícii všetko, na čo ste 
zvyknutí. Prezentácie, dokumenty, weby,  
videá alebo fotky. 

PRIPOJTE SADOTYKOVÉ OVLÁDANIE

Kreslite, označujte, píšte alebo pripomien-
kujte pokojne aj viac kolegov naraz. 10 do-
tykových bodov prináša nové možnosti do 
tímovej práce na spoločných projektoch. 
A pokiaľ niekto chýba, jednoducho mu ob-
sah pošlete alebo ho s ním budete zdieľať.



SPOJENIE 
DIZAJNU A  
TECHNOLÓGIÍ

ABSOLÚTNA  
INTEGRÁCIA

ŽIADNE  
KÁBLE

ŽIADNE  
FLIPCHARTY

ŽIADNE  
REPRODUKTORY

ŽIADNE TV  
A PRÍSLUŠENSTVO

TOUCH  
& PLAY

ČISTÝ  
DIZAJN

Moderné technológie na komunikáciu a prezen-
táciu sú dnes bežnou súčasťou každej kancelárie 
alebo rokovacej miestnosti. Televízory na stenách, 
konferenčné kamery na stole, reproduktory pod 
stropom.  
K tomu všetkému sa pripájate cez svoj počítač 
pomocou kábla.

My sme toto všetko odstránili a integrovali do 
našich priečok. Tak vznikol SMART-i-WALL® – in-
teraktívna priečka nabitá technológiami.

Obraz vo vysokom rozlíšení, priestorový 
zvuk a dotyková multimediálna plocha. 
Všetko integrované priamo do steny. 
Žiadne káble.

Vždy pripravený. Nemusíte čakať, kým 
nabehne systém. Stačí sa dotknúť  
a môžete začať pracovať, zdieľať,  
prehrávať…

V kombinácii s našimi priečkami je vý-
sledok úplne čistý. Iba sklenená plocha 
a stena podľa vášho výberu. Žiadne 
rušivé príslušenstvo. Len vy  
a vaša prezentácia.

LIKO-S | PRAHA

Využite obidve strany svojej priečky na maximum vďaka obojstrannému SMART-i-WALL® .

Jeden pre väčšiu rokovaciu miestnosť a maximálne súkromie pri rokovaní,  
druhý na rýchle schôdzky a brífingy. 

Sklo 
Stôl

RAVA 
MICRA II

Špecifikácia projektu

Dvojstranná 
obrazovka 

75“



Dotknite sa kdekoľvek. Vďaka dotykovej technológii 
nachádzajúcej sa priamo v skle všetko ovládate 
ako na obrovskom tablete. Spolupracujte na 
projektoch, zdieľajte úpravy s kolegami, spojte sa 
so svetom pomocou 4K konferenčnej kamery alebo 
len zdieľajte obsah priamo z vášho mobilného 
zariadenia a počítača.

ZDIEĽAJTE, UPRAVUJTE, SPOLUPRACUJTE!

PRIPOJENIE 
& INTERAKCIA

MENDELOVO MÚZEUM |  BRNO

Kombinácia reálnych prvkov a virtuálnej prehliadky zameraná na genetický vývoj bola 
ideálnym spojením na využitie funkcií interaktívnej steny SMART-i-WALL®. Tá sa mohla 

stlačením tlačidla spriehľadniť, pohybom rukou rozhýbať alebo si návštevník mohol 
v aplikácii vyskúšať vlastné genetické modifikácie.

Priestor výstavy tak dostal 4. rozmer, ktorý do témy vtiahol aj tých najmenších divákov.  

SkloMICRA I

Špecifikácia projektu

Projekcia 
150"

PRIPOJENIE  
A ZDIEĽANIE

OBROVSKÝ 
TABLET

APLIKÁCIE 
NA MIERU

Pripojenie akéhokoľvek mobilného  
zariadenia alebo počítača a zdieľanie 
obsahu jednoducho a rýchlo. Vaše za-
riadenie môže fungovať aj ako vzdiale-
ný touchpad.

Kompatibilné s Win/Mac/Android iba 
dvoma kliknutiami.

Pracujte aj viacerí súčasne.  
Veľká plocha v kombinácii až s desia-
timi bodmi dotyku dáva priestor na 
spoluprácu kolegov v reálnom čase.

Kombináciou viacerých zdrojov pro-
jekcie je možné rozhýbať aj celú halu. 
V závislosti od priestoru sa dá obraz 
rozširovať alebo otáčať podľa potrieb 
prezentácie.

Môžete používať Windows tak, ako 
ste zvyknutí, so všetkými funkciami, 
použiť našu aplikáciu pre rokovacie 
miestnosti alebo spolu vytvoríme vašu 
vlastnú aplikáciu spĺňajúcu všetky vaše 
potreby.

Plánujete rozloženie práce vo výrobe 
alebo potrebujete mať priamy prístup  
do svojej technickej knižnice? Všetko 
pre vás nastavíme.



UNIKÁTNY 
ZVUKOVÝ 
ZÁŽITOK

MAXIMÁLNE  
SÚKROMIE

ŽIADNE KÁBLE  
ANI DEBNY

PRIESTOROVÉ  
OZVUČENIE

Naše interiérové systémy spĺňajú  
maximálne požiadavky na stavebnú  
akustiku, a preto zaručujú súkromie  
pre vaše rokovania a schôdzky.

Jednoducho môžete prepínať medzi 
priestorovým zvukom a súkromnou 
konferenciou.

Nemusíte premýšľať, kam umiestniť 
reproduktory a kadiaľ ich priviesť. Pod-
ľa druhu miestnosti a vašich požiada-
viek všetko integrujeme a nastavíme  
s cieľom dosiahnutia najlepšieho mož-
ného výsledku.

Okolité steny, podhľady alebo nábytok. 
Všetko môžeme rozohrať.

Unikátny systém ozvučenia rozoznie 
celý priestor súmerne a prirodze-
ne. Žiadne hluché miesta ani miesta 
priamo pri zdroji. Všetci účastníci sú 
doslova obklopení zvukom.

Na vytvorenie lepšieho pracovného pro-
stredia môžete využiť ambientné zvuky 
prírody alebo mesta.

Žiadne ďalšie debny ani káble. Zvuk necháme 
vychádzať priamo zo sklenenej priečky, okolitých 
stien, podhľadov alebo nábytku v miestnosti. 
Všetko nastavíme na ideálny zvukový zážitok pri 
zachovaní maximálneho súkromia. 

Vhodným riešením pre rokovacie miestnosti je 
ozvučenie hlavného stola – zvuk je rovnomerný pre 
všetkých účastníkov.

OBKLOPTE SA ZVUKOM.

ZVUKOVÝ ZÁŽITOK PRIAMO ZO SKLA

Pomocou transduktorov a zvukového zosilňovača dokážeme rozohrať priamo sklenenú 
plochu steny, ktorá tak vytvára priestorový zvuk. Na ideálne akustické nastavenie miestnosti 

využívame aj ďalšie pevné plochy, napríklad dosky stola alebo iného nábytku.  

Buďte priamo pri zdroji.



Interaktívnu stenu SMART-i-WALL® stále vyvíjame  
a zlepšujeme. Pretože vieme, že každý projekt  
je originálny a má svoje potreby, ponúkame rôzne  
rozšírenia funkcií či individualizáciu obsahu. 

Naši obchodní zástupcovia vám radi ukážu po-
sledné novinky a možnosti, ktoré náš vývojový tím 
prináša každý deň.

V závislosti od priestoru a danej prevádzky s vami vybe-
rieme najvhodnejší variant na dosiahnutie  
maximálneho dojmu u vašich klientov alebo kolegov.

Spätná projekcia alebo displej s uhlopriečkou 55" – 95".

OBRAZ 55" – 95"

SMART-i-WALL® môže fungovať ako samostatný počítač 
bez potreby externého zdroja alebo ako prezentačná  
plocha na zdieľanie obsahu z iných zariadení. 

V prípade all-in-one riešení stačí jednoduchým dotykom 
stenu aktivovať a začať hneď pracovať. Žiadne načítavanie  
a zdĺhavé spúšťanie.

All-in-one klávesnica je súčasťou kompletného riešenia.

TOUCH & PLAY

Komunikujte v maximálnej kvalite so svojimi partnermi  
a kolegami vďaka rozlíšeniu 4K.

Kamera umožňuje natáčanie obrazu aj zmenu uhla 
obrazu.  
Samozrejmosťou je prepnutie zvuku do konferenčného 
režimu.

4K VIDEOKONFERENCIA

VYBERTE SI 
FUNKCIE  
PODĽA 
SVOJICH  
POTRIEB

Interaktívnu stenu vám zabudujeme do akéhokoľvek  
nášho interiérového systému. 

Na spätnú projekciu je ideálne jednosklo našich priečok MICRA 
I. V prípade vstavaného displeja môžete využiť bezrámové priečky 

MICRA II, rámový systém OMEGA alebo priečky s negatívnou 
štrbinou RAVA®.

Viac informácií o našich priečkach nájdete  
na stránke www.liko-priecky.sk

100 % KOMPATIBILNÝ

Integrovaný systém ozvučenia priamo v skle, okolitých stenách, podhľadoch alebo  
vašom konferenčnom stole zaručuje rovnomerné šírenie zvuku pre všetkých účastní-
kov a prirodzenejší zvukový zážitok.

V pracovných prostrediach je možné nastaviť ambientné zvuky prírody a iné témy.

OKOLITÝ ZVUK

Na jednoduché a rýchle ovládanie sme vzali tie najdô-
ležitejšie pracovné nástroje z Windows a pridali sme ich 
do nášho rozhrania, ktoré tak zrýchli a zjednoduší vašu 
prácu.

Spúšťajte prezentácie a videá alebo prechádzajte weby 
jednoduchým dotykom. Možnosť individualizácie podľa 
vašich potrieb alebo firemnej dizajnovej príručky.

VLASTNÉ PROSTREDIE

Vďaka vlastnému vývojovému tímu 
a výrobe sme schopní prispôsobiť 
SMART-i-WALL® vašim potrebám 
a prianiam. 

Kontaktujte našich obchodníkov  
a získajte viac informácií.

Špeciálna požiadavka?



Staňte sa naším fanúšikom a buďte súčasťou príbehu…

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

Pobočka Bratislava:
LIKO-S, spol. s r.o. 

Polianky 5 
841 01 Bratislava 

Slovenská republika

+420 903 727 152 | info@liko-s.sk

www.liko-s.sk

Inovátorský duch nás poháňa vpred. Neustále vymýšľame a inovujeme – patríme me-
dzi špičku európskych výrobcov interiérových priečok – sklenené, mobilné a interak-
tívne. Dizajn priečok vyhovuje najnáročnejším požiadavkám na estetiku, praktickosť 

a akustiku.

SKLENENÉ PRIEČKY

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

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

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

Recyklované PET fľaše používame na 
výrobu akustických panelov SilentPET®.

MOBILNÉ STENY

LIKO-GLASS AKUSTICKÉ PANELY

LIKO-S: INOVATÍVNI LÍDRI 


