INTERIÉROVÉ
PŘÍČKY

VĚŘÍME
V DŮLEŽITOST DETAILU
Již od roku 1992 vyrábíme a instalujeme skleněné příčky,
mobilní stěny a akustická řešení. Díky vlastnímu výzkumu
a kontaktu se zákazníky po celém světě neustále naše
produkty zdokonalujeme a vyvíjíme nová řešení.
Detail je pro nás základním stavebním kamenem kvality.
V LIKO-Su věříme, že nejlepší je být nejlepší, a usilujeme
o první místo v kvalitě. Proto pro nás není detail relativní,
ale je naopak absolutní veličinou.

RAVA®

Přestavitelná příčka
s negativní spárou
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MICRA I

Bezrámové celoprosklené příčky

MICRA II

Bezrámové dvojitě zasklené příčky

12
LIKO-Glass®
Designové a funkční sklo

18

OMEGA

Modulární přestavitelné příčky
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MICRA I
Minimalistické celoprosklené bezrámové příčky,
které kombinují transparentnost a flexibilitu.

JEDNODUCHÉ
ZASKLENÍ

31–39 dB
38 mm

MICRA I
1

MICRA I
27 mm

MICRA I

P41

P40
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MICRA I

MICRA I | Bezrámová příčka

Maximální transparentnost a minimalistický design s těmi
nejvyššími nároky na funkci a každý detail. Estetika vašeho
prostoru tak zůstane nenarušena, stejně jako vaše probíhající
jednání uvnitř. Jeden z nejužších profilů na trhu můžete mít
v provedení, které ladí vašemu interiéru i oku.
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MICRA I

MICRA I

GlassDesignDoor vytváří nové úhly pohledu
Obloukový roh a posuvné dveře

Plné dřevěné dveře a instalační panel
pro potřebné rozvody a ovládání
V kombinaci s celoskleněnými dveřmi
téměř neviditelná
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P18

,8
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MICRA Industry

38 mm
38 mm

37 mm

MICRA Industry

P18

m

m

MICRA INDUSTRY

MICRA Industry

Moderní kanceláře dnes odkazují na vrcholné časy
průmyslových objektů svým industriálním stylem. Proto
jsme naši příčku MICRA I doplnili o profily, které takový
styl vytvoří jednoduše a rychle.
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MICRA II

Dvojitě zasklené bezrámové příčky
splňující nejvyšší akustické i estetické nároky.

MICRA II

MICRA II

P105

P105
m

0m
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MICRA II

MICRA II | Bezrámová příčka
Soukromí vašich jednání je nejdůležitější. Dvojitě zasklený
systém MICRA II splňuje nejvyšší nároky na akustiku při
zachování pohledově vzdušného a otevřeného interiéru.
Výhodou systému přestavitelných příček Micra II je
kompatibilita s ostatními systémy a příčkami o šířce 100 mm.
K dispozici je velký výběr dveří i hliníkových profilů v mnoha
různých barevných odstínech.

MICRA II
39–45 dB
2
DVOJITÉ
ZASKLENÍ
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Vnitřní žaluzie a GlassDesignDoor 100
Dřevěné dveře na plnou výšku

MICRA II

MICRA II

Instalační panel pro ovládací prvky nebo vypínač

Celoskleněné dveře do plné výšky
a černě lakované kování
Bílé profily v kombinaci s dveřmi
dle vzorníku RAL
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OMEGA
Modulární přestavitelný systém
kombinující skleněné i plné části.

OMEGA

OMEGA

OMEGA | Modulární přestavitelná příčka
Skleněný nebo plný, horizontální nebo vertikální. Moduly
můžete kombinovat dle vašeho uvážení a klidně je i zpětně
vyměnit. Jednoduchá a rychlá změna dispozice prostor bez
narušení stropních podhledů, díky vlastní nosné konstrukci
splňující nejvyšší technické standardy. Akustické vlastnosti
systému Omega zaručují ničím nerušenou práci nebo jednání.

OMEGA
MODULÁRNÍ
SYSTÉM
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44–50 dB

21

Dýhované dveře na plnou výšku

OMEGA

OMEGA

Dřevěné dveře s nadpanelem

Kombinace plných
a prosklených panelů
Plné panely do výšky dveří
Hliníkové dveře se žaluziemi
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RAVA

®

Patentovaný systém skryté
nosné konstrukce s negativní spárou

RAVA®
NEGATIVNÍ
SPÁRA

46 dB
m

0m

RAVA

RAVA

10

RAVA® | Inovace a nadčasový design
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RAVA® | solid connect

Příčka RAVA® je unikátním produktem našeho vývoje, který
díky svým vlastnostem přináší neomezené možnosti pro
vytváření designu interiérů.
Nosná konstrukce je zcela skrytá a umožňuje naplno
vyniknout jakémukoliv obkladu příčky. Jednotlivé panely
jsou uchyceny patentovaným skrytým kotvením pro rychlou
montáž.
Součástí systému jsou i zapuštěné dveře, které účelně
doplňují jeho elegantní vzhled. Dřevo, laminát, cementové

desky, textil nebo kov, volnost a neomezené možnosti výběru
designu obkladu včetně libovolné tloušťky
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RAVA

RAVA

Horizontálně členěné panely
ve vysokém lesku
Reverzní zárubeň doslova
otáčí pohled na dveře.
Negativní spára
a skrytá konstrukce
Skleněné moduly systému
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LIKO-Glass

®

Grafika, organické prvky, strukturované materiály
a hi-end digitální žaluzie.

LIKO-Glass®
DIGITÁLNÍ
ŽALUZIE

STRUKTURY

GRAFIKA

ORGANIKA

Použitá technologie laminovaného skla umožňuje rozlet
architektů i designérů. Mezi ušlechtilé skleněné tabule lze
vložit takřka cokoliv – grafické motivy, organické materiály,

LIKO-GLASS

LIKO-GLASS

LIKO-Glass® | Designové a funkční sklo

barevně tónované vrstvy, high-tech fólie s digitálními
žaluziemi nebo jakýkoliv odkaz na vaši firmu nebo koníček.
Díky tomu nabízí LIKO-Glass® prakticky nekonečné možnosti
pro originální a atraktivní pojetí interiéru. To vše s jednoduchou,
rychlou a čistou montáží.
Technologii LIKO-Glass® je možné použít do jakéhokoliv
našeho proskleného systému.

32

33

LIKO-GLASS

LIKO-GLASS

Digitální žaluzie stisknutím zapnete nebo vypnete

Sušené květiny nebo cokoliv
jiného – užší než 2 mm
Geometrické tvary
a neomezené barevné možnosti
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JSME
RODINNÁ FIRMA
Každá firma je hlavně o lidech a produktech, které vytvářejí.
LIKO-S spojuje energie lidí odvádějících tu nejlepší práci. Naši
zaměstnanci chtějí přemýšlet, co udělat jinak a lépe, a rozvíjet
se. Vývojové centrum je naším stavebním kamenem, ale
i každý drobný postup ve výrobě je potřeba odladit na maximum.
I díky vám, našim zákazníkům, se každým projektem
posouváme dále a zapracováváme vylepšení na základě
vaší zpětné vazby. Silnou firemní kulturu a smysl pro detail
poznáte při první obchodní schůzce i finálním ladění vašich
nových příček našimi proškolenými montéry.
Děláme věci jinak, nastavujeme trendy.
Jsme LIKO-S.

LIKO-S: INOVATIVNÍ LÍDŘI
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.

MOBILNÍ STĚNY

SMART-I-WALL®

Změňte uspořádání prostor během pár
minut tak, jak zrovna potřebujete.

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

LIKO-GLASS

AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ

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

SilentPET® nebo akustické budky vás ponoří do ticha a odladí akustiku prostoru.

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

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu…

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

