INTERIÉROVÉ
DVEŘE

VĚŘÍME
V NEJVYŠŠÍ KVALITU
PRODUKTŮ A SLUŽEB
Dveře jsou po nábytku druhým předmětem v interiéru,
s kterým je člověk nejvíce v kontaktu. Zároveň jsou to právě
dveře, které po zavření vytváří soukromí. Tedy aby z jedné
místnosti nebylo slyšet do druhé. Často se dveře také stávají
významným prvkem interiérového designu.
Z těchto důvodů naše dveřní systémy neustále testujeme
a vylepšujeme. Při jejich výrobě a montáži se zaměřujeme
na všechny detaily a precizní nastavení. Aby Vám naše dveře,
když je vezmete do ruky, udělaly radost.
Takto pro Vás pracujeme již od roku 1992.

posuvné dveře

06

dřevěné
jednoduchý design a čisté linie

všechny typy dveří i v posuvné variantě

panty
nejdůležitější funkční prvky

kování a madla

14

příjemné na pohled i dotek

celoskleněné
ideální v kombinaci s prosklenými příčkami

zámky
zabezpečení a vzdálená kontrola

doplňky
pro ještě lepší akustiku a funkčnost

20

hliníkové
pro nejlepší akustické hodnoty

soukromí
digitální nebo klasické žaluzie

instalační panely
pro elektrické rozvody a ovládací prvky

26

glass design
vzhled jako skleněné, akustika jako hliníkové

pracovní prostředí
kontrola a rezervace zasedacích místností

32
38
40
42
44
46
48
50

DŘEVĚNÉ

DŘEVĚNÉ

DŘEVĚNÉ
DVEŘE
s nadsvětlíkem | s nadpanelem
na celou výšku | reverzní zárubeň

Dřevěné dveře
Dřevěné dveře dotvářejí dojem celého interiéru a prostoru.
Zákazníci se pro ně rozhodují právě pro jejich jednoduchý
design a čisté linie. Dveře mohou být vyrobené v provedení
na celou výšku, s nadsvětlíkem a nebo s nadpanelem.
Pro čisté designové provedení máme reverzní zárubeň
nebo bezfalcovou variantu. Dveře lze objednat s povrchem
dýhy a nebo různých variant lamina.
Všechny typy dřevěných dveří můžeme, pokud to dispozice
umožní, vyrobit i ve variantě posuvné.

06

07

Typ dveří

WD40

WD48

WD100

Popis

Plné dřevěné dveře se zvukovou izolací. Výplň dle požadavků na neprůzvučnost.
Možnost reverzní zárubně nebo bezfalcové varianty. Povrch materiálů dle přání zákazníka.

WD 40

WD 48

WD
WD40
100

WD 48

WD 100

40 mm

48 mm

100 mm

Standardní rozměr křídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximální rozměr křídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

LTD | Dýha
lakovaná MDF | HPL

LTD | Dýha
lakovaná MDF | HPL

LTD | Dýha
lakovaná MDF | HPL

EI 30

-

-

21-39 dB

33-39 dB

21-39 dB

DŘEVĚNÉ

DŘEVĚNÉ

Nákres

Detail

Tloušťka křídla

Materiál

Požádní odolnost

Neprůzvučnost Rw

Varianty

Nadpanel

08

Nadsvětlík

Plná výška

Dvojkřídlé

Dvojkřídlé
s nadpanelem

Dvojkřídlé
s nadsvětlíkem

Posuvné

09

DŘEVĚNÉ

DŘEVĚNÉ

Nadpanel ze stejného materiálu jako dveřní křídlo
Dveře na plnou výšku

Plné dřevěné dveře a instalační panel pro potřebné
rozvody a ovládání
Díky reverzní zárubni mohou
dveře lícovat i z vnější strany
Sladění rámů příček a dveří
do černé s kontrastními
interiéry

10

11

Celodřevěné dveře
Pokud ladíte interiér do přírodních materiálů a požadujete
dřevěné prvky, pak jsou celodřevěné dveře včetně zárubní
a případně i instalačního sloupku ideálním řešením.
Výběr dýhy je na vás. Dýhované dveře nabízíme ve vertikálním
i horizontálním provedení dýhy a lze je sladit s plnou výplní
příčky.

Speciální požadavky
„Ani skleněné, ani dřevěné.“
„Korek místo kliky.“
„Na celou šířku.“
...nebo máte svoji vlastní představu o ideálních dveřích?
Díky vlastnímu vývojovému týmu a kompletní výrobě in-house
dokážeme splnit různorodé požadavky. Napište nám.

>> info@liko-s.cz

12
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s nadsvětlíkem | na celou výšku
PT panty | posuvné

CELOSKLENĚNÉ

CELOSKLENĚNÉ

CELOSKLENĚNÉ
DVEŘE

Celoskleněné dveře
Celoskleněné dveře prosvětlí, provzdušní, odlehčí a opticky
zvětší váš prostor. Tato jednoduchá a designová varianta dveří
se zvláště hodí k proskleným výplním příček a bezrámovým
systémům MICRA.
Celoskleněné dveře vám namontujeme v provedení s jednoduchým kováním a panty od prověřených dodavatelů a nebo
ve vyšší variantě i s naším systémem zárubní, který vám
přinese ještě lepší akustické vlastnosti.
Kromě klasických otočných celoskleněných křídel, můžeme
dveře dodat i v dvoukřídlém a nebo posuvném provedení,
dle dispozice vašeho prostoru.
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Typ dveří

GD10

GD10 PT

Celoskleněné dveře
v zárubni

Celoskleněné dveře
s rohovým kováním

varianty

Popis

GD 10
GD 10

GDPT
10 PT
GD 10

Detail

10 mm

10 mm

Standardní rozměr křídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximální rozměr křídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

kalené sklo | LIKO-Glass®

kalené sklo | LIKO-Glass®

-

-

až 32 dB

bez požadavku

Tloušťka křídla

Materiál

Požádní odolnost

Neprůzvučnost Rw

Plná výška

Nadsvětlík

Nadpanel

Plná výška

Nadsvětlík

Nadpanel

Dvojkřídlé

Jednokřídlé PT

Jednokřídlé PT
ve skleněné příčce

16

CELOSKLENĚNÉ

CELOSKLENĚNÉ

Nákres

Posuvné

Dvojkřídlé PT
ve skleněné příčce

Dvojkřídlé PT

17

Téměř naprostá transparentnost a díky tomu optické
zvětšení menších prostor a chodeb.

CELOSKLENĚNÉ

CELOSKLENĚNÉ

Díky technologií LIKO-Glass® můžeme mezi dvě skla zapéct
cokoliv užšího než 2 mm. Třeba barevnou fólii nebo
posekanou trávu z vaší zahrady.

Dveře na plnou výšku s Just 3D panty
a černě lakované profily
Rohové kování v minimalistickém provedení nechává
vyniknout skleněným plochám
Posuvné dveře se zámkem do podlahy

18
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s nadsvětlíkem | s nadpanelem
na celou výšku | posuvné | s žaluzií

Hliníkové dveře
Pro nejlepší akustické výsledky nabízíme zákazníkům
systém našich hliníkových dveří. Tyto dveře pro záruku
nejvyšší kvality konstruujeme a vyrábíme přímo u nás.

HLINÍKOVÉ

HLINÍKOVÉ

HLINÍKOVÉ
DVEŘE

Hliníkové dveře mají klasický solidní design a díky prosklení
se hodí ke všem našim systémům plných i prosklených příček. Dle přání zákazníka dodáváme tyto dveře se žaluziemi
pro větší soukromí v kanceláři nebo zasedací místnosti.
Díky svým výborným akustickým vlastnostem a robustní
konstrukci se hliníkové dveře také často používají do výrobních provozů.

20
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Typ dveří

AD 1G

AD 2G

AD solid

Dveře s hliníkovým rámem
a jednosklem

Dveře s hliníkovým rámem
a dvojsklem

Dveře s hliníkovým rámem
a plnou/částečnou výplní.

40 mm

40 mm

40 mm

Standardní rozměr křídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximální rozměr křídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

kalené sklo, LIKO-Glass®

kalené sklo, LIKO-Glass®

LTD | Dýha | lakovaná MDF

–

16–24 mm

–

27 dB

30-37 dB

28 dB

Popis

AD
AD
AD1G
1G
1G

AD
AD
AD2G
2G
2G

AD
AD
ADsolid
solid
solid

Detail

Tloušťka křídla

Materiál

HLINÍKOVÉ

HLINÍKOVÉ

Nákres

Šířka lamely žaluzie

Neprůzvučnost Rw

Varianty

Prosklené
s nadsvětlíkem

22

Částečně plné
s nadpanel

Dvojkřídlé

Dvojkřídlé
s nadsvětlíkem

Posuvné
s nadsvětlíkem

23

Hliníkové dveře s nadpanelem

HLINÍKOVÉ

HLINÍKOVÉ

Dveře na plnou výšku

Hliníkové dveře splňují
nejvyšší akustické vlastnosti ideální řešení nejen
pro call-boxy.
Instalační panel pro potřebné
elektro rozvody a vypínače
Dveře mohou být osazeny i
žaluziemi pro větší soukromí

24
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GLASSDEISGN

design a akustika

GlassDesign Door
Hledáte skleněné dveře, které kombinují design a lehkost
celoskleněných dveří, ale zároveň dosahují stejných
funkčních a akustických parametrů jako dveře hliníkové?
GLASSDESIGN dveře jsou pak to pravé!
U těchto dveří je skleněná výplň nanesena zvenku na decentní hliníkový rám, což přináší dveřím exkluzivní a odlehčený
design.

GLASSDESIGN

GLASSDESIGN
DVEŘE

GLASSDESIGN dveře vám vyrobíme ve standardní tloušťce
42 mm a nebo tloušťce 100 mm, stejně jako naše systémy
MICRA II a OMEGA, čímž dveře z obou stran dokonale splynou s vaší příčkou.

26
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Typ dveří

GDD 40

GDD 40 R

GDD 100

Hliníkový rám 60 mm
usazený za skleněnou výplní

Hliníkový rám 60 mm
usazený za skleněnou výplní
v reverzní variantě

Hliníkový rám 80 mm
usazený za skleněnou výplní

42 mm

42 mm

100 mm

Standardní rozměr křídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximální rozměr křídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

kalené sklo | LIKO-Glass®

kalené sklo | LIKO-Glass®

kalené sklo | LIKO-Glass®

-

-

-

34-38 dB

34-37 dB

34-37 dB

Popis

GDD 40

GDD 100
GDD 40

GDD
GDD 40
40GDD
reverz
100

GDD 100
GDD 40 reverz

GDD

Nákres

Tloušťka křídla

Materiál

Požádní odolnost

Neprůzvučnost Rw

28

GLASSDESIGN

GLASSDEISGN

Detail

29

GLASSDESIGN

GLASSDEISGN

Efekt celoskleněných dveří s akustickými parametry
dveří hliníkových

GDD 100 v kombinaci se systémem příček MICRA II.
Pocit skleněné plochy je tak téměř nepřerušen
Dvojkřídlé dveře GDD 40 se samozavírači

30
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POSUVNÉ
DVEŘE
dřevěné | celoskleněné | hliníkové

Posuvné dveře
Dřevěné, celoskleněné nebo v hliníkovém rámu. Posuvné
dveře jsou ideálním řešením do prostor, kde by křídlo dveří
mohlo křížit provoz.
Celoskleněné posuvné dveře jsou oblíbené pro svůj minimalistický vzhled, který nijak nenarušuje prostor a jsou praktické
svým uložením se k příčce.

POSUVNÉ

POSUVNÉ

Varianta našich prosklených dveří v hliníkovém rámu
dosahují nadstandartní akustické neprůzvučnosti 27 dB.

32
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Typ dveří

GD10 S

WD40 S

AD S

Celoskleněné posuvné dveře.
Varianta jedno/dvou křídlé.

Plné nebo částečně
prosklené dřevěné dveře.
Varianta jedno/dvou křídlé.

Dveře s hliníkovým rámem
a prosklenou výplní.
Varianta jedno/dvou křídlé.

10 mm

40 mm

40 mm

Standardní rozměr křídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximální rozměr křídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

kalené sklo | LIKO-Glass®

LTD | Dýha
lakovaná MDF | HPL

hliníkový rám
kalené sklo | LIKO-Glass®

až 23 dB

27 dB

27 dB

Popis

Nákres

POSUVNÉ

Tloušťka křídla

Materiál

Neprůzvučnost Rw

34

POSUVNÉ

Detail

35

Celoskleněné posuvné dveře často „nemají být vidět“

POSUVNÉ

POSUVNÉ

Sklo nemusí být pouze čiré pro získání více soukromí

V hliníkovém rámu dosahují
dveře výjimečných akustických výsledků - 27 dB.
V případě vysokého provozu
během dne jsou osazeny
automatickými kolejnicemi.
Dřevené posuvné dveře
v kombinaci s prosklenými
panely. Vstup je kontrolován
čtečkou a elektromagnetickým zámkem.
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Panty
Standardní panty i speciální skryté
pro minimalistické interiéry.

Typ pantů

JUST 3D GLASS

LIKO-S 3D GLASS

TECTUS TEG 310

Popis

Jednoduše stavitelné ve 3 osách - díky tomu dveřní křídlo
dokonale doléhá na těsnění. Dveře v praxi dosahují výborné
neprůzvučnosti.

Skrytý dveřní pant s možností
seřízení ve 2 osách.

Detail

Materiál

Dřevěné dveře

PANTY

Celoskleněné dveře
Hliníkové dveře
GlassDesign dveře
WoodDesign dveře

Typ pantů

Popis

nerez | RAL 9005

nerez | RAL 9005

nerez | RAL 9005

•
-

•
-

•
-

JUST 3D

TECTUS TE 340

WALA WT

Jednoduše stavitelné
ve 3 osách - díky tomu
dveřní křídlo doléhá
na těsnění.

Jednoduše stavitelné
ve 3 osách a skryté
v zárubni pro čistý design.

Finančně úsporné řešení
pro celoskleněné dveře.
Základní stavitelnost.

nerez | RAL 9005

nerez | RAL 9005

elox | RAL 9005

•
•
•
•

•
•
•
•

•
-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Detail

Materiál

Dřevěné dveře
Celoskleněné dveře
Hliníkové dveře
GlassDesign dveře
WoodDesign dveře

38

39

Kliky a madla
Přehled základních klik s rozetami. Testovány na 200 tis. cyklů.
Všechny kliky a madla dokážeme dodat také v černé RAL 9005.

Typ kování

Dřevěné dveře
Celoskleněné dveře
Hliníkové dveře
GlassDesign dveře

Typ kování

KOVÁNÍ
A MADLA

Dřevěné dveře
Celoskleněné dveře
Hliníkové dveře
GlassDesign dveře

Typ kování

Dřevěné dveře
Celoskleněné dveře
Hliníkové dveře

HOPPE Bonn

•
•
•
-

•
•
•
-

•
•
•
-

M&T Entry

M&T Terry

M&T Nova

•
•
•
-

•
•
•
-

•
•
•
-

Ronny

Paula

Patrik

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Holar F1

Ancona TH01

HOPPE

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HOPPE Paris

PŘÍSLUŠENSTVÍ

GlassDesign dveře

HOPPE Amsterdam

Typ kování

Dřevěné dveře
Celoskleněné dveře
Hliníkové dveře
GlassDesign dveře

Máte jinou představu? Do našich dveří jsme schopni integrovat téměř jakékoliv standardní i atypická kování.
40
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Zámky
Standardně dodáváme zámek s tichou střelkou

Typ zámku

Popis
Dřevěné dveře
Celoskleněné dveře
Hliníkové dveře
GlassDesign dveře

SSF Serie 22 / RR02

KVF 116

LIKO-S zámek

Standardní zámek
s tichou střelkou

Magnetický zámek

Zámek pro celoskleněné
dveře.

•
•
-

•
-

Serie 22
Serie 22
RR02

Elektro-zámky
Možnosti řešení kontroly vstupu

ZÁMKY
Typ zámku

Popis

el. otevírač

dveřní elektromagnet

elektromagnet. zámek

Oblíbené řešení kontroly
vstupu, osazované
do dveřních zárubní.

Kontrola vstupu pomocí
elektormagnetu. Napájení
skrze 12V přívod.

Chytré ovládání pomocí
čtečky, tlačítkem nebo
vzdáleným přístupem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Speciální zámky do podlahy pro celoskleněné

Typ zámku

Popis

42

Como PL50

Bracciolo 041.40

zámek s háčkem

Uzamykání do podlahy
pro celoskleněné dveře.

Oboustranně uzamykatelné
madlo do podlahy.

Zamykání pro posuvné
hliníkové a dřevěné dveře.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zámky pro posuvné dveře
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Padací lišty
Pro maximální akustické vlastnosti je funkčním řešením
padací lišta, která utěsní spáru pod dveřmi.

Typ kování

Dřevěné dveře
Celoskleněné dveře
Hliníkové dveře
GlassDesign 40 dveře
GlassDesign 100 dveře

Schall EX L 15-30 GTI

Planet MF

Planet KG

•
•
•

•
-

•
-

Samozavírače

DOPLŇKY

Standardní nabídka samozavíračů.
Možnost dodat v černé RAL 9005 nebo bílé RAL 9003.

SKRYTÝ

Dřevěné dveře
Celoskleněné dveře
Hliníkové dveře
GlassDesign 40 dveře

ASSA Abloy DC840

Firenze FS990

•
•
•
•
•

•
•
•

•
-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

GlassDesign 100 dveře

ASSA Abloy DC300

SKRYTÝ
Typ kování

Dřevěné dveře
Celoskleněné dveře
Hliníkové dveře
GlassDesign 40 dveře
GlassDesign 100 dveře

44

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ kování

DORMA TS92

DORMA ITS96

DORMA TS72

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

45

Digitální žaluzie PDLC
Stisknutím tlačítka proměníte prosklené dveře v mléčné a naopak během
vteřiny. Možnost sepínání při vstupu nebo napojení na smart control.

SOUKROMÍ

Žaluzie

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hliníkové a GlassDesign dveře mohou být osazeny žaluziemi.
V případě GDD 100 je možnost elektrického ovládání.

46

47

Instalační panel
Pro umístění vypínačů nebo rezervačních systémů jsou naše příčky doplněny o instalační sloupek,
který skryje nezbytná elektrické vedení. Materiálově lze sladit se dveřmi nebo profily daného systému.

Typ instalačního panelu

AP1

AP2

Foto

Detail

Materiál

INSTALAČNÍ
PANELY

hliník

hliník

barvení dle RAL

barvení dle RAL

tl. 70 mm | š. 140 mm

tl. 100 mm | š. 125 mm

Kompatibilní
systém příček

MICRA I

MICRA I | MICRA II
OMEGA | RAVA

Typ instalačního panelu

WP2

RP2

Rozměr

Detail

Materiál

Rozměr

Kompatibilní
systém příček
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Foto

LTD | Dýha | HPL | DTD

LTD | Dýha | HPL | DTD

lakovaná MDF / plech dle RAL

lakovaná MDF dle RAL

tl. 100 mm | š. volitelná

tl. 100 mm | š. volitelná

MICRA II
OMEGA | RAVA

MICRA II
OMEGA | RAVA
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Více než rezervační systém
S náším partnerem Spaceti® vám přinašíme ucelený systém
kontroly a analýzy pracovního prostředí. Obsazenost kanceláří
a zasedaček, navigace v budovách, správa parkovacích stání,
kvalita ovzduší a vše, co se týká komfortu pro uživatele budovy
i její efektivní správy.

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.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Děláme věci jinak, nastavujeme trendy.
Jsme LIKO-S.
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Maximální využití
vašeho pracoviště

Kancelář zrovna tak,
jak ji potřebujete

Spravujte zasedací
místnosti

Vytvořte efektivní pracoviště
založené na údajích. Udržujte
standardy kvalitních životních
podmínek a zvyšte zdraví
a komfort při práci svých lidí.

Pomocí našeho integrovaného systému správy pracoviště
může váš správce navrhnout
nebo upravit pracovní prostor podle vašich aktuálních
potřeb.

Díky aplikaci v tabletu zajistíte jednoduchou rezervaci
a správu služeb v zasedacích
místnostech pro všechny
své zaměstnance.
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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 našich příček vyhovuje nejnáročnějším požadavkům na estetiku, praktičnost a akustiku.

MOBILNÍ STĚNY

SMART-I-WALL®

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

Videokonferenční řešení pro
(home)office i velké zasedací místnosti.

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

