
AKUSTICKÉ 
BUDKY



Silná, mezinárodní
a inovativní společnost,
která je mistrem
ve výrobě prémiových
stavebních systémů
vytvářejících lepší
budovy pro lidi
a přírodu.



JEDINEČNÉ 
AKUSTICKÉ BUDKY

PODLE VAŠICH

PŘEDSTAV  

až 
40 dB 

akustický útlum

za 
1 hod 

je složeno

kolečka 
pro snadné přemístění

velikost 
modelů dle vašich potřeb

interiér 
ve 3 barvách

dveře 
s pravým nebo levým otevíráním

exteriér 
standardní barvy

rám 
dveří ve 3 barvách

VR aplikace 
pro ideální výběr (pouze AppStore)

konfigurátor 
pro přesnou specifikaci

orientace 
dveří dle potřeby

5 m 
přívodní kabel vedený 
stropem nebo podlahou

zásuvka 
a USB konektory

automatická 

ventilace

kdykoliv zpětně 

přestavitelné

USB-A

USB-C

světle 
šedá

bílá

bílá dub
světlý

dub
tmavý

světle 
šedá

hliník

světle 
šedá

černá

černá

černá

S1

S2

S4

S1

S2

S4



Vhodná velikost a počet záleží na provozu vaší kanceláře.Rozšířená barevná paleta exteriéru

Příslušenství pro různá užití

UMÍSTĚNÍBARVY A DOPLŇKY
Aquamarine Aubergine

Bordeaux

Coal

Frozen blue Hot Pepper Indian Summer

Mint

Chilli Citrus Green

Opal

Azurite

Orange

Blue Navy Blue Tiber

Burnt Orange

Cotton Fresh

Jade Marshmallow

Bambus

Quartz

Mango

Eden

Signal Green

Cappuccino

Basalt Blue Iris

sklo
může být pískované, kouřové 
nebo s digitální žaluzií

imobilní
rampa pro přístup  
bezbariérový

smart
office s all-in-one  
řešením

sprinkler
řešení požární  
bezpečnosti

bok po boku 
vedle sebe díky všem průduchům 
umístěným ve stropě

naprosté minimum

tam, kde to žije

 
oproti konkurenčním řešením 
s bočními výstupy

V kancelářích, kde dominuje individuální práce nad poradami, 
je vhodným pravidlem 1 akustická budka na 10 lidí. To zname-
ná, že otevřená kancelář s 50 lidmi by měla obsahovat alespoň 
5 míst. 

Budky jsou perfektním rozdělovačem pracovních a relaxačních 
prostor. Umístěte ji tedy na viditelné místo, nikoli skryté v rohu 
nebo za rohem.

Když je vaše kancelář živým hřištěm pro neustálé brainstor-
mingy a schůzky a vaše firma také umožňuje spoustu telefon-
ních hovorů, doporučujeme 1 budku pro 2 osoby. To zaručí,  
že se každý může soustředit, když potřebuje, a že telefonáty 
nebo schůzky nenaruší pracovní flow ostatních členů týmu.



Vytvoří ve vaší kanceláři plovoucí ostrov ticha.  
Nejmenší z řady přináší největší soukromí.

SPACE 1

Rozměr vnější

Rozměr vnitřní

Akustika

Automatické větrání

Osvětlení 

Nábytek

Připojení

 
Kolečka | Nohy

110 x 229 x 110 cm

90 x 205 x101 cm

40 dB

27 l/s

automatické | LED 18W  
1 900 lm | 4 000 K

volitelný

zásuvka + volitelné 
(USB | LAN | HDMI)

4 | 5 skrytá



Rychlá schůzka ve dvou v naprostém soukromí  
a přesně tam, kde budete potřebovat.

Rozměr vnější

Rozměr vnitřní

Akustika

Automatické větrání

Osvětlení 

Nábytek

Připojení

 
Kolečka | Nohy

240 x 229 x 122 cm

220 x 205 x 116 cm

40 dB

85+ l/s

automatické | LED 18W  
1 900 lm | 4 000 K

volitelný

zásuvka + volitelné 
(USB | LAN | HDMI)

6 | 8 skrytých

SPACE 2



Dostatek místa pro menší zasedačku, která  
může být kdekoliv budete potřebovat. Kdykoliv.

SPACE 4

Rozměr vnější

Rozměr vnitřní

Akustika

Automatické větrání

Osvětlení 

Nábytek

Připojení

 
Kolečka | Nohy

240 x 229 x 242 cm

220 x 205 x 236 cm

40 dB

125+ l/s

automatické | LED 18W  
1 900 lm | 4 000 K

volitelný

zásuvka + volitelné 
(USB | LAN | HDMI)

12 | 16 skrytých



Prostřednictvím jedinečné kombinace trojrozměr-
ných zvuků přírody, binaurálních rytmů a relaxační 
techniky, se budete cítit nabití energií a omlazení 
za pouhých 25 minut.

MindSpa

Rozměr vnější

Rozměr vnitřní

Akustika

Automatické větrání

Osvětlení 

Nábytek

Vybavení

 
Kolečka | Nohy

240 x 229 x 122 cm

220 x 205 x 116 cm

40 dB

85+ l/s

chytré ambientní | hvězdná 
obloha v podlhedu

křeslo Zero gravity 

screen 48“ | tablet | sluchátka 
bezdrátová nabiječka

6 | 8 skrytých



Pokud nepotřebujete rozsáhlé možnosti povr-
chové úpravy, interiéru a nejefektivnější zvukovou 
izolaci, podívejte se na Chatbox - akustický box 
zbavený všeho navíc, ale poskytující soukromí  
v dosažitelnějším a jednodušším balení.

CHATBOX

Rozměr vnější

Rozměr vnitřní

Akustika

Automatické větrání

Osvětlení 

Nábytek

Připojení

Rozměr vnější

Rozměr vnitřní

Akustika

Automatické větrání

Osvětlení 

Nábytek

Připojení

Rozměr vnější

Rozměr vnitřní

Akustika

Automatické větrání

Osvětlení 

Nábytek

Připojení

100 x 222 x 100 cm

87 x 204 x 98 cm

34 dB

22 l/s

automatické | LED 6.7W  
900 lm | 4 000 K

volitelný

zásuvka + USB

213 x 222 x 103 cm

200 x 204 x 93 cm

34 dB

55 l/s

automatické | LED 28W  
2 240 lm | 4 000 K

volitelný

2x zásuvka + 2x USB

213 x 222 x 194 cm

200 x 204 x 186 cm

34 dB

85 l/s

automatické | LED 56W  
4 480 lm | 4 000 K

volitelný

zásuvka + 2x USB

single

duo

quattro



Kolečka pro transport

Rozměr vnější

Rozměr vnitřní

Akustika

Barvy exteriér

Barvy interiér

Možnosti dýhy

Exteriér materiál

Doba instalace

Zásuvka / USB

Šetrné LED osvětlení

Automatické větrání

Váha

Příslušenství

Ano

110 x 229 x 110 cm

90 x 205 x 101 cm

40 dB

3 standardní + 29 volitelných

černá | světle šedá | tmavě šedá

přírodní nebo tmavý dub

antibakteriální lamino a dýha

1 hod

Ano

Ano

27 l/s

370 kg 

Ano

Ne

100 x 222 x 100 cm

87 x 204 x 98 cm

34 dB

černá | bílá

tmavě šedá

Ne

odnímatelné lakované plechy

35 min

Ano

Ano

22 l/s

330 kg

omezené

Space 1 Chatbox

S1 vs. Chatbox
Srovnání dvou možností pro nejmenší řešení.



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

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

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

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 


