
SERVIS A OPRAVY 
INTERIÉROVÝCH 

SYSTÉMOV



2 | SERVIS MOBILNÝCH STIEN 3 | MERANIE PRIESTOROVEJ AKUSTIKY
KONTROLA CHODU MOBILNÝCH STIEN 
Zaistí správny chod a ovládanie steny v jednotlivých paneloch tak, aby spĺňala 
správne parametre nepriezvučnosti a bola jednoduchá jej manipulácia. 

MERANIE AKUSTIKY A NÁVRH RIEŠENÍ
Správne riešenie priestorovej akustiky prinesie väčšiu efektivi-
tu a sústredenosť na prácu vďaka zníženej hladine dozvuku.

1 | SERVIS INTERIÉROVÝCH PRIEČOK
NASTAVENIE DVERNÝCH KRÍDEL
Zaistí väčší komfort pre prácu vďaka vyššej vzduchovej nepriezvučnosti – 
kľud na sústredenú prácu bez rušenia okolitým hlukom.

KONTROLA FUNKČNOSTI ŽALÚZIÍ
Zaistí kvalitné ovládanie, predĺži životnosť výrobku.

DOTIAHNUTIE A KONTROLA FUNKČNOSTI KOVANIA
Zaistí dobré a komfortné ovládanie dverného krídla. Predĺži životnosť kom-
ponentov. Eliminuje hluk pri zatváraní. Správne nastavené samozatvárače 
zaistia správne dovretie dverného krídla, ktoré má vplyv na nepriezvučnosť.

NASTAVENIE PLYNULOSTI CHODU SAMOZATVÁRAČOV
Zaistí väčší komfort pre prácu vďaka vyššej vzduchovej nepriezvučnosti – 
kľud na sústredenú prácu bez rušenia okolitým hlukom.



Využívate interiérové systémy 
LIKO-S?  
Poskytujeme bezplatnú 
prehliadku systémov LIKO-S. 

Bezplatná kontrola funkčnosti systémov LIKO-S

Servis pohyblivých komponentov

Meranie priestorovej akustiky a návrh riešení

Zmeny a úpravy dispozície Vašich priestorov

Ďalšie služby

SERVIS A OPRAVY  
INTERIÉROVÝCH 
SYSTÉMOV

Zmenili sa nároky na vaše výrobné 
alebo kancelárske priestory?
Zaistíme zmeny a úpravy vašich 
priestorov alebo vyriešime priestorovú 
akustiku. Bez narušenia prevádzky!

Zmeny dispozície podľa aktuálnych požiadaviek

Vypracovanie návrhu nového riesenia

Vypracovanie výkresovej dokumentácie

Servis a výmena pohyblivých častí

Výmena poškodených výplní a starých dielov za nové

Zámena a doplnenie modulov

Zmena designu povrchov

Polep presklených výplní

Vybudovanie relaxačných zón

Zlepšenie akustických vlastností – 
odhlučnenie kancelárií

Zmena požiarnej klasifikácie priečok

Doplnenie žalúzií do presklených modulov

Dodanie doplnkov  (padacie lišty, samozatvárače, 
elektrozámky, hrazdy, dverné zarážky…)

Pravidelné kontroly prevádzkovej 
schopnosti požiarnych konštrukcií

ZMENY A ÚPRAVY  
VAŠICH  
PRIESTOROV

Ing. Matej Knebl 
+421 903 465 915 

matej.knebl@liko-s.sk



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.

LIKO-S: INOVATÍVNI LÍDRI 

SKLENENÉ PRIEČKY

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

Vysoké rozlíšenie, unikátny zvuk 
a dotyková obrazovka priamo v stene.

SMART-I-WALL®

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.

LIKO-GLASS AKUSTICKÉ RIEŠENIA

Staňte sa naším fanúšikom a buďte súčasťou príbehu…

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

Sídlo spoločnosti:
LIKO-S, spol. s r.o. 

Polianky 5 
841 01 Bratislava 

Slovenská republika

+421 903 727 919 | info@liko-s.sk

www.liko-priecky.sk


