MOBILNÍ STĚNY

KVALITU
DEFINUJEME JAKO
PŘÍNOS PRO ZÁKAZNÍKA
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.
Od počátku historie naší firmy se zabýváme tím, jak mohou
stěny a příčky pomoci vytvořit lepší pracovní prostředí.
Vzhledem k rostoucí rychlosti změn v byznysu má dnes
flexibilní pracoviště významný přínos pro každou firmu.
Věříme, že by se prostor měl jednoduše přizpůsobit potřebám
uživatelů, nikoli naopak.
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LIKO-SPACE

®

Rychlé, snadné a maximálně efektivní
využití jakéhokoliv prostoru

LIKO-SPACE®
systém stropních
kolejnic

37–54 dB

Jedna, dvě nebo třeba tři místnosti. Postavit i rozložit naši
posuvnou stěnu zvládne rychle a bez námahy jeden člověk,
za pár minut. Vhodné řešení pro jakýkoliv prostor – kancelář,
hotel, tělocvičnu, kulturní dům, obchodní plochy…
Neomezený výběr povrchů – plná výplň LTD, dýha, tapeta,
textilie. Plné i prosklené panely posuvných stěn. Rozmanitá
nabídka vhodných kolejnicových systémů. Parkování stěn
navrhneme na míru dané místnosti a dispozičním možnostem.

LIKO-Space®

LIKO-Space®

LIKO-Space® | Váš flexibilní prostor

LIKO-Space+® | Ještě jednodušší systém
Šetřete čas a upravujte své pracovní prostřed bez omezení tak,
jak potřebujete.
Efektivní rozdělení pracovního prostoru je s vakuovým
systémem ještě jednodušší. Panely ustavíte pouhým
stisknutím tlačítka. K uvolnění stačí vysát vzduch několika tahy
speciální pumpičkou.
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LIKO-Space®

LIKO-Space®

Snadné rozdělení / propojení místností
kdekoliv a kdykoliv potřebujete
Otevřený sál nebo soukromý salónek
během pár minut

Skryté panty v dveřním modulu
Kombinace plných, prosklených
a dveřních panelů
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Zavěšení panelů na kolejnici pro snadnou manipulaci

LIKO-Space®

LIKO-Space®

Parkování modulů jednoduše díky systému kolejnic

Klika dveřního modulu
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Typy používaných panelů

TELESKOPICKÝ
PANEL

STANDARDNÍ
PANEL

DVEŘE
JEDNOKŘÍDLÉ

PROSKLENÝ
PANEL | PLNÝ

PROSKLENÝ
PANEL | ČÁST

ROHOVÝ
PANEL

TYP „0”

TYP „1”

TYP „2”

TYP „3”

TYP „4”

TYP „5”

TYP „6”

TYP „7”

TYP „8”

LIKO-Space®

LIKO-Space®

Typy parkování

Ovládání tlačítkem a pumpou | LIKO-Space+
Manuální ovládání klikou | LIKO-Space
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VACUWALL

®

Jediná mobilní stěna na světě, která dá vašemu
prostoru neomezenou variabilitu.

VACUWALL®
přestavitelné
panely

39 dB

Jediná plně mobilní stěna. Můžete ji postavit kdekoliv.
V takové míře a tak často, jak jen chcete či potřebujete.
VACUWALL® je jediná mobilní stěna pro prostory bez zatížení
stropní konstrukce. Díky zámkovému mechanismu a nízké
hmotnosti neklade žádné požadavky na statiku okolních
konstrukčních prvků. Jednoduše se rozhodněte, do které
místnosti chcete stěnu VACUWALL® umístit, změřte její
výšku a délku a můžete začít.

VACUWALL®

VACUWALL®

VACUWALL® | Neomezená variabilita

Unikátní vakuový systém dělá z instalace otázku pár minut.
Šetří vaše peníze a čas při montáži a přestavbě, protože si
vše můžete jednoduše udělat sami.
Lze používat v kombinaci s dalšími příčkami společnosti
LIKO-S a rozšířit tak možnosti využití těchto systémů.
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Ergonomický manipulátor na panely

VACUWALL®

Zafixovaný panel
Pumpa pro uvolnění panelů
Uvolněný panel

VACUWALL®

Pouhým stiskem tlačítka je stěna zafixována

Vacuwall® lze umístit do
novostavby i do stávajících
vnitřních prostor
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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 příček vyhovuje nejnáročnějším požadavkům na estetiku, praktičnost a akustiku.

SKLENĚNÉ PŘÍČKY

SMART-I-WALL®
Vysoké rozlišení, unikátní zvuk
a dotyková obrazovka přímo ve stěně.

Rámové a bezrámové příčky splňující
nejvyšší nároky na design a akustiku.

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

