LIKO-Safe ZONE

PRO BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

OCHRANA
NA PRVNÍM MÍSTĚ
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. Nyní vám přinášíme komplexní způsob ochrany, který
se v budoucnosti stane standardem společných veřejných prostor.

LIKO-Safe ZONE

ŠKOLY
A KANCELÁŘE

Potřebujete vaše kanceláře připravit na návrat kolegů z home office? Chcete ochránit vaše
zaměstnance v první linii nebo upravit vaše pracoviště s cílem zvýšit hygienu a bezpečnost?
Vyvinuli jsme levný a rychlý systém příček, který poskytuje větší bezpečí než jen přepážky z plexi
skla a můžete ho mít již během dvou týdnů u vás v kanceláři nebo výrobě v proskleném i plném
provedení. Montáž je jednoduchá, neomezí váš provoz a s našimi video manuály si ji můžete
zařídit sami, ale když bude třeba, naše montážní skupiny jsou vám k dispozici.
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RECEPCE
A KANCELÁŘE

LÉKÁRNY
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NEMOCNICE

| Recepce a kanceláře

Recepce a kanceláře
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Micra I | Skleněná ochrana
Recepce firem jsou místem zvýšeného pohybu osob, patří
k nejohroženějším místům. Ochraňte své zaměstnance v první
linii léty prověřenou jednoduše prosklenou příčkou Micra I.
Sklo opticky nenaruší otevřený prostor a díky svým hygienickým
vlastnostem zajistí ochranu vašich zaměstnanců.
Rozdělte své open office příčkou Micra I a zajistíte v nově
vzniklých kancelářích akustickou pohodu, soukromí
a bezpečí. Vaši zaměstnanci to ocení!

ROZDĚLTE OPEN OFFICE!

Micra Covid | Ekonomické řešení

Naše příčky vás chrání
před přímým kontaktem
s ostatními lidmi

Oddělte zaměstnance nebo rozdělte prostor kanceláří –
rychle, efektivně a bez omezení provozu. Ekonomické řešení
pro jakýkoliv prostor. Technické řešení vychází z jednoduchých
příček Micra I, u kterých je sklo primárně nahrazeno
laminovanou dřevotřískou. Plné i prosklené panely stěn.
Navrhneme a zrealizujeme vám řešení na míru přesně podle
vašich požadavků.

RYCHLÉ, LEVNÉ ŘEŠENÍ
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MICRA I

MICRA COVID

Prosklená příčka
pro vizuální kontakt

Ekonomické rozdělení
jakéhokoliv prostoru

ÚSPORA NÁKLADŮ

MOBILNÍ BUDKA

Nejsou potřebné žádné
stavební úpravy

Multifunkční – minikancelář,
telefonní nebo oddychová budka

Rychlá a bezprašná montáž
bez omezení provozu

Recepce a kanceláře

Recepce a kanceláře

Jednoduchá údržba
a dezinfekce povrchu

MOBILNÍ ŘEŠENÍ
Mobilní budka | Práce & odpočinek
Jednoduchá telefonní a oddychová budka nebo
minikancelář. Je vybavena odvětráním vzduchu,
svítidlem a zásuvkou 220 V + USB portem a nábytkem.
Budka je na kolečkách, můžete ji tedy v rámci podlaží
snadno přemístit.

Kontaktujte nás:

Pavel Kaňok

Pavel Matyáš

Obchodní manažer
+420 724 074 262
pavel.kanok@liko-s.cz

Obchodní manažer
+420 602 565 769
pavel.matyas@liko-s.cz

LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz
www.liko-pricky.cz | www.liko-s.cz
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A
OCHRAŇTE SVÉ ZAMĚSTNANCE A ZÁKAZNÍKY

Micra Covid | Ekonomické řešení

5 variant řešení pro první linii v prodejnách

Oddělte zaměstnance a zákazníky nebo rozdělte prostor –
rychle, efektivně a bez omezení provozu. Ekonomické
řešení pro jakýkoliv prostor. Technické řešení vychází
z jednoduchých příček Micra I, u kterých je sklo primárně
nahrazeno laminovanou dřevotřískou. Plné i prosklené
panely stěn.

Micra I | Skleněná ochrana
Zvyšte ochranu svých zaměstnanců v obchodech léty
prověřenou jednoduše prosklenou příčkou Micra I. Sklo
opticky nenaruší otevřený prostor a díky svým hygienickým
vlastnostem zajistí ochranu vašich zaměstnanců

Vyberte si ze široké nabídky možných řešení od skleněného
štítu až po prosklenné příčky včetně dveří a výdejního
okénka. Bez nutnosti stavebních úprav. Montáž je rychlá
a bezprašná a neomezí váš provoz.
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Navrhneme a zrealizujeme vám řešení na míru přesně
podle vašich požadavků.
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Školy a kanceláře

Obchody
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RYCHLÉ, LEVNÉ ŘEŠENÍ

PŘIPRAVTE SE NA NÁVRAT
DO ZAMĚSTNÁNÍ A DO ŠKOL
Naše řešení vás ochrání před
přímým kontaktem s ostatními

Štít okolo lavice nebo stolu

LIKO-Safe ZONE | Obchody a prodejny

Jednoduché a rychlé řešení na míru. Díky ochranným
štítům můžete v bezpečí jíst, učit se, pracovat, či praktikovat
jakoukoliv jinou činnost. Štíty můžete využít ve školách,
zaměstnání, obchodech, na recepcích, v restauracích či
jiných stravovacích zařízeních.

MICRA I

ÚSPORA NÁKLADŮ

VARIABILITA

Prosklená příčka pro vizuální kontakt

Nejsou potřebné žádné stavební
úpravy

Komplexní a variabilní řešení
s vysokou estetickou úrovní přesně
podle vašich představ

Jednoduchá údržba a dezinfekce
povrchu

Rychlá a bezprašná montáž bez
omezení provozu

Štít pro měření teploty
Ekonomické, bezpečné a mobilní řešení pro jakýkoliv prostor,
ve kterém je nutné meřit teplotu.
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| Lékárny

RŮZNÉ VARIANTY PROVEDENÍ
A KOVÁNÍ:
• čiré sklo
• sklo s polepem (velký výběr polepů
na sklo a kování)
• laminované sklo (LIKO-Glass)
• stmívatelné sklo (PDLC)
• laminovaná dřevotříska
s antibakteriální úpravou

Lékárny

Lékárny

LIKO-Safe ZONE | Lékárny

VÍME, JAK CHRÁNIT ZAMĚSTNANCE V PRVNÍ LINII
Investice, kterou oceníte nejen v dobách pandemických
Micra I | Montované příčky

Výdejní okénka a zádveří s funkcí výdeje léčiv

• rychlá a bezprašná montáž
• minimální omezení provozu
• cenová přístupnost
• jednoduchá údržba a dezinfekce povrchů

Vyberte si ze široké nabídky možných řešení. Díky okénku
je možné vydávat běžné léčivo, umíme také zakomponovat
posuvné okno pro vydání větších balení, nebo rovnou osadit
dveře. Bez nutnosti stavebních úprav, montáž je rychlá,
bezprašná a neomezí Váš provoz.

Lékárny a zdravotnická zařízení patří v současnosti k jedněm
z nejrizikovejších pracovišť, kde zaměstnanci denně čelí riziku
nákazy. Pomožte svým lékárníkům odolat útoku širokého
spektra infekcí, udržte je v první linii co nejdéle.

Navrhneme a zrealizujeme Vám řešení na míru přesně podle
vašich požadavků.

TRVALÉ ŘEŠENÍ

SPECIÁLNĚ PRO LÉKÁRNY

Efektivní řešení
nejen v době pandemie

Výdejní okénka
Zádveří s funkcí výdeje léčiv

SKLENĚNÉ PŘÍČKY

DESIGN
Komplexní řešení na míru
s vysokou estetickou úrovní

Nerušený vizuální kontakt
Lze dezinfikovat bez
poškození povrchu

Potisk skla dle vašeho návrhu
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| Nemocnice

STANDARD SPOLEČNÝCH
VEŘEJNÝCH PROSTOR
V BUDOUCNOSTI
Naše řešení vás ochrání před
přímým kontaktem s ostatními
Provizorní řešení je investice, která současnou situaci řeší jen
dočasně. Proto přinášíme komplexní dlouhodobé řešení na
míru vhodné pro prostory nemocnic.

Micra I | Skleněná ochrana
Rozdělte interiérovou příčkou čekárny, vybudujte zádveří pro
nemocniční pokoj nebo postavte „rychlý“ pokoj. Navrhneme
a zrealizujeme vám řešení na míru přesně podle vašich
požadavků.

MOBILNÍ ŘEŠENÍ

Nemocnice

Jednoduchá telefonní a oddychová budka nebo minikancelář.
Je vybavena odvětráním vzduchu, svítidlem a zásuvkou 220 V
+ USB portem a nábytkem. Budka je na kolečkách, můžete ji
tedy v rámci podlaží snadno přemístit.

Pavel Kaňok

Pavel Matyáš

Obchodní manažer
+420 724 074 262
pavel.kanok@liko-s.cz

Obchodní manažer
+420 602 565 769
pavel.matyas@liko-s.cz

Nemocnice

Mobilní budka | Práce & odpočinek

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

MOBILNÍ STĚNY

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

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

AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ

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

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-s.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu…

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

