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2 | SERVIS MOBILNÍCH STĚN 3 | MĚŘENÍ PROSTOROVÉ AKUSTIKY
KONTROLA CHODU MOBILNÍCH STĚN 
Zajistí správný chod a ovládání stěny v jednotlivých panelech, tak aby splňovala 
správné parametry neprůzvučnosti a byla jednoduchá její manipulace. 

MĚŘENÍ AKUSTIKY A NÁVRH ŘEŠENÍ
Správné řešení prostorové akustiky přinese větší efektivitu  
a soustředěnost na práci díky snížení hladiny dozvuku.

1 | SERVIS INTERIÉROVÝCH PŘÍČEK
SEŘÍZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
Zajistí větší komfort pro práci díky vyšší vzduchové neprůzvučnosti – 
klid na soustředěnou práci bez rušení okolním hlukem.

KONTROLA FUNKČNOSTI ŽALUZIÍ
Zajistí kvalitní ovládání, prodlouží životnost výrobku.

DOTAŽENÍ A KONTROLA FUNKČNOSTI KOVÁNÍ
Zajistí dobré a komfortní ovládání dveřního křídla. Prodlouží životnost 
komponentů. Eliminuje hluk při zavírání. Správné seřízení samozavírače 
zajistí správné dovření dveřního křídla, které má vliv na neprůzvučnost.

SEŘÍZENÍ PLYNULOSTI CHODU SAMOZAVÍRAČŮ
Zajistí větší komfort pro práci díky vyšší vzduchové neprůzvučnosti – 
klid na soustředěnou práci bez rušení okolním hlukem.

Změnily se nároky na vaše výrobní 
nebo kancelářské prostory?
Zajistíme změny a úpravy vašich 
prostor nebo vyřešíme prostorovou 
akustiku. Bez narušení provozu!

Změny dispozic podle aktuálních požadavků

Vypracování návrhu nového řešení

Vypracování výkresové dokumentace

Servis a výměna pohyblivých částí

Výměna poškozených výplní a starých dílů za nové

Záměna a doplnění modulů

Změna designu povrchů

Polepení skleněných výplní

Vybudování relaxačních zón

Zlepšení akustických vlastností – 
odhlučnění kanceláří

Změna požární klasifikace příček

Doplnění žaluzií do prosklených modulů

Dodání doplňků (padací lišty, samozavírače, 
elektrozámky, hrazdy, dveřní zarážky…

Pravidelné kontroly provozuschopnosti 
požárních konstrukcí

ZMĚNY A ÚPRAVY 
VAŠICH PROSTOR

Pavel Matyáš
+420 602 565 769 

pavel.matyas@liko-s.cz
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Využíváte interiérové systémy 
LIKO-S?  
Poskytujeme bezplatnou 
prohlídku systémů LIKO-S. 

Bezplatná kontrola funkčnosti systémů LIKO-S

Servis pohyblivých komponentů

Měření prostorové akustiky a návrh řešení

Změny a úpravy dispozic vašich prostor

Další služby



Inovátorský duch nás pohání vpřed. Neustále vymýšlíme a inovujeme – patříme mezi  
špičku evropských výrobců interiérových příček – skleněné, mobilní a interaktivní.  

Design příček vyhovuje nejnáročnějším požadavkům na estetiku, praktičnost a akustiku.

SKLENĚNÉ PŘÍČKY

Rámové a bezrámové příčky splňující 
nejvyšší nároky na design a akustiku.

Vysoké rozlišení, unikátní zvuk 
a dotyková obrazovka přímo ve stěně.

Mezi dvě skla vám dokážeme vložit grafiku, 
textil, kov… cokoliv užší než 2 mm.

SilentPET® nebo akustické budky vás po-
noří do ticha a odladí akustiku prostoru.

SMART-I-WALL®

LIKO-GLASS AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ

LIKO-S: INOVATIVNÍ LÍDŘI 

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu…

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

Sídlo společnosti:
LIKO-S, a.s. 

U Splavu 1419 
684 01 Slavkov u Brna 

Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz


