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Úvod

DŮLEŽITÁ INFORMACE
ČTĚTE PEČLIVĚ
USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

Příklady využití systému LIKO-SPACE+®
Rychlé a levné rozdělení větších kancelářských
prostor (např. open space) nebo velkých zasedacích místností na několik menších sekcí. Jedná se
i o trvalé nebo pouze dočasné řešení, při kterém
zároveň ušetříte za energie (v zimě vytápíte men-

ší plochu, v létě naopak chladíte menší plochu).
Jakýkoliv prostor upravíte přesně podle vašich
požadavků nebo potřeb nájemce, ten pak nemusí
platit ani metr navíc. Snadno oddělíte výrobní prostor od čisté zóny.

Výhody, které přináší systém LIKO-SPACE+®
Jak si rozdělíte vnitřní prostor, záleží pouze na vás.
LIKO-SPACE+® je variabilní a přizpůsobí se aktuálním potřebám. Příčky mohou „cestovat“ každý den.
Manipulaci, montáž nebo přemístění mobilních
příček zvládne průměrně zručný člověk.
Nepotřebujete žádné specialisty, stačí přiložený
návod, dva zruční lidé a pár minut času.

Systém mobilních příček LIKO-SPACE+® chrání
pracoviště před hlukem. Design je navržen tak,
aby přirozeně doplnil vzhled interiéru.
Díky stropním kolejnicím stačí panel pouze přesunout a pouhým stisknutím speciálního ventilu
upevnit příčku na vybraném místě. Její uvolnění
se pak provádí pomocí dodané vakuové pumpičky.

Díky stropním kolejnicím stačí panel pouze přesunout a pouhým stisknutím speciálního ventilu
upevnit příčku na vybraném místě.

Základní technické specifikace systému LIKO-SPACE+®
• lehce přemístitelné - vytvořeno z jednotlivých
modulů

• standardní výška modulu do 3 000 mm

• dokonalá stabilita díky vzájemnému zamykání
modulů do sebe

• standardní povrch - lamino (bílá/šedá)

• standardní tloušťka modulu 100 mm
• standardní šířka modulu 1 000 mm (dle potřeby
může být upravena)

• lehké a stabilní provedení
• váha cca. 30 kg/m2
• zvuková izolace Rw= 39 dB (EN ISO 10140-2)
• kompatibilní se systémy Omega a Micra II

Materiálové a technické řešení LIKO-SPACE+®
Povrch jednotlivých dílů stěny je tvořen nejčastěji
dřevotřískovými deskami s povrchovou úpravou
dle přání zákazníka (LTD, HPL, dýha). Alternativně
mohou být použity i jiné deskové materiály (SDK,
MDF, CETIS, aj.) Tyto desky jsou prostřednictvím
hliníkových profilů zavěšeny na ocelový profil

s teleskopickými dotěsňovacími prvky. Tyto vnitřní části stěny jsou při aretaci stěny obsluhovány
manuálně – ovládány Vakuovou pumpou. Panely
jsou dle přání zákazníka zavěšeny na jednobodovém nebo dvoubodovém pojezdovém mechanismu.
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Konstrukce a princip použití systému LIKO-SPACE+®
Mobilní příčka LIKO-SPACE+® se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny
gumovými těsnícími páskami.
Tento způsob propojení dílů zaručuje vysokou
stabilitu stěny a umožňuje dosáhnout vysoký
stupeň zvukové neprůzvučnosti. Tyto moduly
ovládáme vakuovou pumpičkou. Její koncovka se zasune do ventilu a pootočením ve směru hodinových ručiček se zajistí. Pěti až šesti
pohyby pumpičkou se panel deaktivuje, tzn. v
těsnícím profilu je vytvořeno vakuum. Ihned po
vytvoření vakua je nutné pumpičku odstranit

pootočením proti směru hodinových ručiček,
aby nedošlo k úniku vakua přes pumpičku.
UPOZORNĚNÍ
Předpokladem dlouhodobého, spolehlivého a
bezporuchového provozu modulů LIKO-SPACE+®
je správná a ohleduplná manipulace.
Při manipulaci s moduly LIKO-SPACE+® je uživatel povinen dbát vždy maximální opatrnosti vzhledem k relativně vysoké hmotnosti jednotlivých
modulů. Je třeba dodržovat hygienické limity při
ruční manipulaci s břemeny s ohledem na aktuální
zdravotní stav obsluhy.

Bezpečnostní zásady
VAROVÁNÍ
(1) Obsluha modulů LIKO-SPACE+® musí být
prokazatelně seznámena s tímto návodem k použití. Je povinna dodržovat platné bezpečnostní a
hygienické předpisy. Obsluha musí být minimálně
dvoučlenná.
(2) Před zahájením manipulace s moduly LIKO-SPACE+® je povinna obsluha prověřit, zda je
manipulační prostor bezpečný a zda je možnost
úniku z tohoto prostoru v případě ohrožení.
(3) V okolí manipulace s moduly LIKO-SPACE+®
se nesmí pohybovat žádné osoby vyjma obsluhy.
(4) Není přípustné provádět opravy a údržbu jiným
způsobem než předepisuje výrobce. Jedná se zejména o zákaz manipulace s vaky a pneumatickým systémem modulů LIKO-SPACE+®.
(5) Při sestavení modulů LIKO-SPACE+® je nutné
dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění
od modulů, které jsou spojovány do sebe, zvláště
pak na svislých hranách, kde se nachází spojení
„pero/drážka“.

(6) Při manipulaci se stěnou LIKO-Space +® musí
vždy uživatel dbát na maximální opatrnost. Protože jednotlivé panely mají vysokou hmotnost, při
jejich pohybu vznikají velké setrvačné síly.
(7) Zakazuje se rozjíždět panely vysokou rychlostí
nebo pro jejich rozjezd a zastavení používat prudkých trhavých pohybů.
(8) Zvláště nebezpečné je najíždět velkou rychlostí do křížení a odbočení kolejnic, do stěnových
dorazů nebo do aretovaných panelů.
V těchto případech hrozí nevratné poškození kolejnice, pojezdových mechanizmů, závěsů
panelů, vlastních panelů nebo podhledů v okolí
kolejnice. Takto vzniklá poškození jsou vždy důsledkem nedovoleného a neodborného zacházení
a nevztahuje se na ně možnost uplatnit reklamaci.
VAROVÁNÍ
Maximální pojezdová rychlost je stanovena
na 15 cm/s!

Parkování stěn
Zavěšené stěny je možné parkovat pouze na
určeném místě. Parkovací místo je vždy vyznačeno v projektu mobilní stěny – nachází se vždy
na jednom z konců stěny nebo má jinak určené
parkovací místo. Parkovací místo je nutné vždy

bez výjimky respektovat. Při nedodržení této zásady může dojít k nevratnému poškození závěsné konstrukce stěny, případně i vlastních panelů.
Takovéto poškození nemůže být důvodem k reklamaci.
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Rozdělení
místnosti

1. Pozice parkování panelů

Jednotlivé
panely
jsou
zaparkovány
v parkovacím stání. Jeho pozice je zakreslena
v dokumentaci, která je součástí předání díla. V
této dokumentaci jsou popsány jednotlivé stěny
a k nim přiřazena jednotlivá parkovací stání. Tyto
pozice je bezpodmínečně nutné dodržovat.

2. Manipulace s panely

Pro vyjetí z parkoviště uchopíme první panel za
obě hrany ve výšce ramen a mírným tahem pojezdovou rychlostí maximálně 15cm/s posouváme
v ose kolejnice, po které bude panel dopraven na
příslušnou pozici v sestavované stěně, kde bude
stlačením ventilku ukotven. Minimálně 30 cm
před křížením nebo odbočením je nutno tuto pojezdovou rychlost snížit ještě na polovinu.

max

. 15

cm/

s.

6

3. Pohyb v křížení
Panel v křížení musí obsluha při změně směru
usadit tak, aby závěsy byly v ose změny směru,
do které bude panel najíždět. Tento pohyb musí
být proveden pouze lehkým otočením panelu
při uchopení, jak je uvedeno výše. Druhý závěs

panelu musí být při odbočení rovněž nastavena
proti ose změny směru a jemným pohybem vzad
a vpřed je panel uveden do pohybu na další kolejnici. Takto pokračujeme až na místo kde je panel
aretován.

4. Manipulace s panely

Panel při převozu není dovoleno
vyklápět do stran, ani nesmí být
posunován jinak, než je uvedeno
v tomto návodu na obsluhu.

max.
150 mm

5. Zasunutí prvního panelu
První panel se zasouvá do stěnové lišty - pevného dorazového prvku s profilem.
Aretaci provádíme uvolněním vakua ventilkem,
nainstalovaným v hraně panelu. Při aretaci je třeba panel lehce dotlačit a současně zatlačením
ventilku uvolnit vakuum. Tím vysouváme těsnící profily u podlahy a stropu do doby než dojde
k dokonalému utěsnění mezer.
Pro dokonalé postavení každého panelu musí být
přední hrana zasunuta do drážky stěnové lišty
(u prvního panelu) nebo do profilu sousedního panelu. Druhou hranu panelu, je vždy třeba
dát do dokonale svislého směru. Odchylky jsou
nepřípustné.
Tento postup opakujeme se všemi standardními
panely.

1. d

otla

čit

2. stlačit ventil
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6. Manipulace dveřního modulu

Dveřní moduly jsou aretovány rovněž uvolněním
vakua, aretace se provádí stejným způsobem
jako u panelu standartního. Ventilek je umístěn
v hraně panelu. Pomocí pumpičky se povoluje
a dotahuje spodní a horní těsnění panelu. Před
aretací je nutné zkontrolovat svislost a polohu
dveřního modulu. Při pojezdu a aretaci dveřního
panelu musí být vždy bezpodmínečně dveřní křídla
v uzavřené poloze. Vzhledem k velké váze dveřního modulu je nutné, aby obsluhu a manipulaci
s tímto panelem prováděli 2 osoby.
u
uzd sadit
ra v do
po
dla
z

po

e

7. Poslední teleskopický panel

Teleskopický panel se nachází na konci každé
stěny. Aretuje se uvolněním vakua stlačením ventilku v ploše panelu. Aretace se provádí stejným
způsobem, jak je uvedeno v bodě 5. Jediným rozdílem je že nejdříve dojde k bočnímu manuálnímu
roztažení panelu: Teprve po utěsnění svislé mezery uvolníme vakuum ventilkem a tím vysunutí
těsnících profilů u stropu a podlahy.
Nyní je stěna sestavena a připravena k užívání.

1. do

tlačit

2. ro
ztá
panehnout
l

3. stlačit ventil

8. Pohyb v křížení
Provedením postupů popsaných v bodech 4, 5
a 6 je stěna sestavena a připravena k užívání.
Při sestavování složitějších stěn, zejména pokud

mají více parkovacích stání, musíme dbát na
dodržení pozic především dveřních panelů tak,
jak je uvedeno v projektu dané stěny!
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9. Složení stěny - zpětné uložení panelů do parkoviště
(1) Začínáme vždy u teleskopického panelu nasazením vakuové pumpy na ventilek. Vysátím
vzduchu uvolníme těsnící profily. Uvolnění profilů
znamená, že těsnící profily zcela zajedou do panelu– utěsňující profil není vidět. Poté manuálně
stáhneme svislou výsuvnou část směrem do panelu. S panelem potom lze volně pojíždět. Panel
je odvezen do parkovacího stání dle pokynů viz.
kapitola „ Postup při manipulaci se stěnou s mechanicky ovládanými panely“
(2) Následně jsou postupně uvolněny, odvezeny
a uloženy do parkovacího stání všechny panely.
U všech dveřních panelů musí být vždy uzavřena

dveřní křídla. U dvoukřídlých dveří je nutno zajistit pasivní dveřní křídlo proti otevření zamknutým
zámkem na 2 západy.
(3) V parkovacím stání, je nutné jednotlivé panely
aretovat do polohy uzavřeno tak, aby dlouhodobě
nepřitěžovaly stropní nosnou konstrukci vlastní
vahou.
(4) Všechny panely takto postupně parkujeme na
k tomu určených pozicích.
(5) Tím je stěna zaparkována a prostor je volný.

10. Ukázka z praxe
Aretace stěny pomocí ventilku

Uvolnění stěny pomocí vakuové pumpičky

Připojení pumpičky

Aretace prvního/posledního panelu
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Upozornění

Údržba stěn LIKO-SPACE+®
Povrch příčky je možné ošetřovat jemnou suchou,
případně lehce navlhčenou utěrkou. K navlhčení
smí být použity přípravky určené k údržbě dýhovaného nebo laminovaného nábytku.
Je nepřípustné používat louhů a kyselin,
jednotlivé díly máčet, ohřívat na vyšší teplotu,
případně používat různá ředidla. Pro běžnou
údržbu stěny je dodáván „Servis box“ obsahující základní nástroje pro údržbu a seřízení
stěny.
Provedení stěny nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Dle četnosti používáni stěny je nutno vždy
po 100 cyklech rozložení/složení sestavy nebo
maximálně po každém půlroce používání promazat místa křížení kolejnic a to plochy, kde dochází
ke kontaktu se závěsy. K promazání se používá
dodaný mazací tuk – součástí „Servis boxu“.
Je nutné také zkontrolovat, zda nedošlo například
vlivem dilatace (zatížení) stavebních konstrukcí k
poklesu nosné kolejnice - stěny. V takovém případě je nutné provést výškové seřízení panelů. Toto
se provádí pomocí speciálního háčku a klíče (vždy
součástí „Servis boxu“).

Panely se horizontálně vyrovnají tak, aby byla
stejná mezera (15 mm) mezi panelem a kolejnicí
(podlahou). Panely musí být vždy vyrovnány jak
horizontálně tak vertikálně. Pro výškovou aretaci
koleček slouží otvor na boku panelu. Do něho se
zasouvá háček, kterým se vysune vnitřní vodící
lišta, sloužící k aretaci koleček. Po vysunutí aretační lišty (pohybem cca 25 mm směrem od panelu), je možné provádět nastavení výšky panelu
otáčením nosného kolečka přiloženým stranovým
klíčem. Po požadovaném nastavení je nutné aretační lištu uvolnit a kolečka zpětně zaaretovat pohybem do strany (kolečka zaskočí). Takto pokračujeme i u ostatních panelů.
Je vždy nutné před výškovou manipulací s panelem provést odaretování, jinak dochází k nevratnému poškození mechaniky panelu a pozdějším
užíváním i k poškození panelu! V případě nejasností volejte na technické oddělení firmy LIKO-S,
a.s. (viz. zápatí tohoto dokumentu).

Záruka
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nedodržením nebo neznalostí uživatelského manuálu.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením modulů. Záruka rovněž nekryje
případné následné škody, které vznikly jako důsledek manipulace s nefunkčním modulem.

V záruční době bude oprávněnost reklamace posouzena pracovníkem dodavatele do 5 pracovních dnů. Poté bude vyhotoven zápis s navrhovaným způsobem odstranění.
Délka záruky jakož i další podmínky jsou podrobně popsány ve Smlouvě o dílo.
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Prohlášení objednatele a uživatele / obsluhy LIKO-SPACE+®
Zástupci objednatele a uživatele - obsluhy
modulů LIKO-SPACE+® musí být prokazatelně
seznámeny s tímto uživatelským manuálem.

Součástí předání díla je předávací protokol,
případné připomínky a požadavky jsou uvedeny
v tomto předávacím protokolu. Nedílnou součástí
předávacího protokolu je také tento uživatelský
manuál.

Poznámky
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Firemní struktura

ENERGY

PRODUCTION

INTERIORS

Divize Energy se zaměřuje na
úsporu energií. Stavíme nové
objekty a zateplujeme existující
budovy. Energy využívá zkušenosti , které jsme získali v rámci
programů Živé stavby® a Chytrá
izolace®.

Divize Producti on vyrábí technologické linky a jejich části
z uhlíkových a nerezových
ocelí a hliníku. V divizi Production pracuje 70 zaměstnanců.
Všechny nás spojuje touha podávat co nejlepší výkon. Každý
den se řídíme našimi osvědčenými hesly: Kvalita je klíč, Čisté a precizní řemeslo, Věříme
v důležitost detailu.

Divize Interiors vyrábí a montuje systémy pro tvorbu vnitřního
prostoru výrobních hal, průmyslových objektů a administrati
vních a veřejný ch budov. Jde
o přestavitelné a posuvné příčky, vestavky do hal a akusti cké
stropní podhledy.

Kontaktní údaje
LIKO-S, a.s.

tel.:

U Splavu 1419

e-mail: info@liko-s.cz

CZ-684 01 Slavkov u Brna

web:

+420 544 221 111
www.liko-s.cz

www.liko-s.cz

