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Vlastná výroba  
je zárukou kvality  

i termínov dodávok

interiors



DELENÍM 
NÁSOBÍME
LIKO-Space® –  
VÁŠ FLEXIBILNÝ PRIESTOR
•  Jednou stenou vytvoríte z veľkej jednacej 

miestnosti dve menšie

•  Vaša kancelária sa môže zmeniť podľa vašich 
potrieb, a to jednoducho a rýchlo

•  V krátkom čase môžete získať niekoľko 
oddelených miestností

•  Nemusíte nič stavať – väčší priestor získate za 
oveľa menej prostriedkov



DESIGN
DESIGN MOBILNÝCH STIEN  
LIKO-Space® NA PRIANIE
•  Viditelné hliníkové profily – eloxované alebo 

lakované

•  Široká ponuka povrchovej úpravy panelov – 
laminované, dýhované, potiahnuté tkaninou 
alebo plechom, či dokonca v imitácií kameňa; 
atraktívne a veľmi odolné fólie HPL vhodné pre 
veľmi exponované priestory

•  Plné panely môžu byť inštalováné v kombinácií 
s panelmi čiastočne alebo celoplošne 
presklenými 

•  Dodávame tiež panely so špeciálnym akusticky 
pohltivým povrchom



•  Veľmi jednoduchá, tichá a rychlá manipulácia

•  Široký výber povrchov – laminátov, HPL a dýh

•  Rozmanitá ponuka vhodných koľajnicových 
systémov

•  Plné a presklené panely mobilných stien

•  Kvalitná zvuková izolácia

PREDNOSTI 
MOBILNÝCH STIEN 
LIKO-Space®



VÝHODY 
MOBILNÝCH STIEN 
LIKO-Space®

•  Vhodné riešenie pre akýkoľvek priestor – 
kancelária, hotel, telocvičňa, kulturný dom, 
obchodné plochy, …

•  Odborná technická podpora a poradenstvo pri 
návrhu riešení

•  Poskytnutie pomoci pri spracovaní technickej 
dokumentácie

• Veľký výber akustických a technických parametrov

•  Široká škála povrchov a prevedenia, s dôrazom na 
účelnosť, životnosť, funkčnosť a design



VIACEJ 
PRIESTORU
LIKO-Space® –  
PRE KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ
•  Z veľkého konferenčného sálu môžete mať 

k dispozícií niekoľko menších

•  Váš hotel získa v jednom okamžiku viac priestoru 
pre konanie rozmanitých akcií

•  Vždy môžete mať k dispozícií uzatvorené priestory 
„na mieru“

•  LIKO-Space® vám zaistí viacej spokojných 
zákazníkov a zvýšenie vašich tržieb



Typy používaných panelov

Zavesenie panelov a typy koľajníc, 
akustická bariéra

Typické detaily

TYP „0”

TYP „3”

TYP „6”

TYP „1”

TYP „4”

TYP „7”

TYP „8”

TYP „2”

TYP „5”

Typy parkovania
ŠTANDARDNÝ

PANEL

PRESKLENÝ
PANEL

ROHOVÝ
PANEL

TELESKOPICKÝ
PANEL

PRESKLENÝ
PANEL

DVERE 
JEDNOKRÍDLE

Zvislé napojenie panelov so skrytým
AL profilom pri stene LIKOSPACE 120

Ukončenie teleskopického panelu pri stene 
LIKOSPACE 120

Zvislé napojenie panelov s viditeľným AL 
profilom pri stene LIKOSPACE 100

Rohové spojenie panelov pod uhlom 90 °

Ukončenie teleskopického panelu pri stene 
LIKOSPACE 100

Napojenie mobilnej steny k rovnobežnej 
stene

Koľajnice pre dvojbodové zavesenie Koľajnice pre jednobodové zavesenie
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Nechajte sa inšpirovať

Certifikáty
Pre efektívne rozdelenie každého priestoru je rozhodujúcim kritériom kvalita realizácie - výsledé riešenie. Našim 
prianím je poskytovať zákazníkom špičkové riešenia, a preto podrobujeme naše výrobky rôznym testom a skúškam. 
Stále intenzívne hľadáme nové materiálové riešenia. Výsledkom nášho úsilia sú akustické protokoly o skúškach a 
výrobkové certifikáty od akreditovaných skúšobní.

LIKO-S je váš partner pre vyskúšané a funkčné riešenia, založené na skúsenostiach a neustálej snahe hľadať nové 
a lepšie riešenia. V oblasti zvukovej izolácie sme najlepší na trhu a dosahujeme najvyšších hodnôt vzduchovej 
nepriezvučnosti. Priečkové diely sú skúšané podľa najnovších európskych noriem (EN 20140-3). Dosahujeme hodnôt 
vzduchovej nepriezvučnosti Rw 47 dB.

Základné technické parametry
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE LIKO-SPACE® 100 LIKO-SPACE® 120
Rozmery   
Hrúbka modulu 100 mm 120 mm

Výška modulu 2000–4000 mm 2000–4000 mm

Šířka modulu 600–1250 mm 600–1250 mm

Konštrukcia    
Rám Kombinovaný hliník + oceľ Kombinovaný hliník + oceľ

Zvislé diely Eloxované hliníkové profily s vloženým 
magnetickým pásom dvojstupňovým tesnením

Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetickým 
pásom dvojstupňovým tesnením

Prevedenie Viditelné hliníkové profily 5 mm Neviditelné hliníkové profily  
na hrane dosky

Ovládanie Ručné Ručné

Dvere Jednokrídle Jednokrídle

Zvuková izolácia
podľa ČSN EN ISO 140-3
a ČSN EN ISO 717-1

37, 43, 47 dB 37, 43, 47 dB



Nechajte sa inšpirovať

LIKOform green splňuje enviromentálne požadavky LEED 
štandardu pre materiály a produkty použité v budovách. 

ROZDELENIE FIRMY

ENERGY
Stavia administratívne, logistické a výrobné 
objekty pre podnikanie. Špecializuje sa na 
firemné sídla pre stredné a menšie firmy. 
Izoluje objekty revolučnou metódou z Kanady 
- systémom striekanej penovej tepelnej 
izolácie Chytrá izolácia® - Icynene.

PRODUCTION
Špecializuje sa na širokú škálu materiálov, 
ako je oceľ, nerez, tepelne odolné materiály 
a hliník. Výroba presných kovových dielov 
- od konceptu až po finálne povrchové 
úpravy. Viac ako 90% výroby tejto divízie 
exportujeme. 

INTERIORS
Dodáva montované systémy pre tvorbu 
vnútorného priestoru stavieb - prestaviteľné 
a posuvné priečky, vstavky® do hál, akustické 
stropné podhľady, ekologické akustické 
panely, laminované sklo LIKO-Glass®, 
interaktívne steny SMART-i-WALL®. Tieto 
systémy sami vyvíjame a vyrábame.

O firme LIKO-S

LIKO-S je medzinárodne úspešná rodinná firma založená v roku 1992. Jej hlavnými odbory sú výroba a montáže interiérových priečok, stavby 
montovaných hál, zatepľovanie striekanou izoláciou Chytrá izolácia® - Icynene®, výroba kovových konštrukcií a technologických liniek. Ročný 
obrat celej skupiny činí cca 750 mil. Sk. Majitelia firmy väčšinu zisku každoročne venujú do investícií v rámci technológií, výskumu a vývoja 
a tiež vzdelávania zamestnancov. LIKO-S exportuje zhruba tretinu svojej produkcie európskym štátov. Skrze svoju obchodnú sieť dodáva firma 
svoje výrobky taktiež na mimoeurópske trhy. V minulých rokoch priniesla firma LIKO-S celý rad inovácií, ktoré vždy menili celé odvetvia. S týmto 
súvisí aj novo postavené výskumné centrum LIKO-NOE®, inovatívne produkty SMART-i-WALL®, 
VACUWALL® alebo recyklované akustické panely SilentPET®.

Všetky výrobky sú testované podľa európskych noriem
v akreditovaných testovacích ústavoch, vrátane environmentálnych.

VÝROBA SYSTÉMOVÝCH A MOBILNÝCH PRIEČOK OD ROKU 1992

Spoločnosť LIKO-S je držiteľom certifikátu kva-
lity systémov riadenia ISO 9001 a ISO 14001.

LIKOfon®
LIKOform®
LIKO-Space®
inLIKO®
INTERIORS
LIKO-Glass®
VACUWALL®
SMART-i-WALL®
SilentPET®

ENERGY
Chytrá izolácia®

Živé stavby®
Živá fasáda®

PRODUCTION
Support

Welding in Austerlitz

LIKO-Style®
INTERNATIONAL



LIKO-S, s. r. o., Polianky 5 , SK-841 01 Bratislava, Slovenská Republika,  
tel.: +421 264 28 55 27 , e-mail: info@liko-s.sk

www.liko-s.sk


