
Příčky a dělicí stěny vyrábíme přímo v našem výrobním závodě ve Slavkově u Brna, což přináší zákazníkům výhody v podobě  
vysoké kvality výrobků a dodržení dohodnutých termínů. Všechny produkty jsou testovány podle evropských norem  

v akreditovaných zkušebních ústavech, včetně enviromentálních.

VLASTNÍ VÝROBA
Příčky a dělicí stěny.

MOBILNÍ STĚNY



Dejte sbohem komplikovaným a drahým přestavbám.  
S naší mobilní stěnou zvládnete vše jednodušše a hlavně během několika minut.

Stěna tam, kde ji potřebujete.

Kreativitě se meze nekladou.

Díky naší unikátní technologii nafukovacích vaků pouhým stiskem tlačítka upevníte naše mobilní stěny na místě.  
Odborní montéři nejsou potřeba.

MOBILNÍ STĚNY
Váš flexibilní prostor.

Ponořte se do práce se zvukovou neprůzvučností, která se postará o vaše soukromí.  
Ruch z vedlejší kanceláře bude minulostí.

Místnost za pár minut.

LIKO-PRICKY.CZ



LIKO-Space 47dB

5
min

// systém stropních kolejnic

Efektivní rozdělení pracovního prostoru je nyní ještě jednodušší.

Zavěšení panelů:  kolejnice
Tlouštka modulu:   100 mm / 120 mm
Šířka standardních panelů:  600 – 1 250 mm
Maximální výška modulu:  4 000 mm
Ovládání:   manuální / klička
Profily:    ELOX hliník / RAL
Kolejnice:   hliniková (jednobodová, dvoubodová) + RAL
Povrchy:    plná výplň LTD, dýha, tapeta, textílie
Prosklení:  prosklený GDD modul
Dveře:    jednokřídlé / TL. 40mm nebo 100mm
   

• Vhodné řešení pro jakýkoliv prostor – kancelář, hotel, tělocvičnu, kulturní dům, obchodní plochy...
• Nemusíte nic stavět – LIKO-Space nabízí to nejefektivnější využití prostoru.
• Postavit i rozložit stěnu zvládne rychle a bez námahy jeden člověk. Za pár minut tak lze získat několik místností.
• Široký výběr povrchů – plná výplň LTD, dýha, tapeta nebo textílie...
• Parkování stěn na míru místnosti a dispozičním možnostem.



LIKO-Space+

5
min

Jsme jediným výrobcem tohoto unikátního vakuového systému.

// systém stropních kolejnic

Zavěšení panelů:  kolejnice
Tlouštka modulu:   100 mm
Šířka standardních panelů:  600 – 1 250 mm
Maximální výška modulu:  4 000 mm
Ovládání:   tlačítko / pumpa
Profily:    ELOX hliník / RAL
Kolejnice:   hliniková (jednobodová, dvoubodová)
Povrchy:    plná výplň LTD, dýha, tapeta, textílie
Prosklení:  částečně prosklený modul
Dveře:    jednokřídlé / TL. 40 mm

• Rozmanitá nabídka vhodných kolejnicových systémů.
• Plné i prosklené panely mobilních stěn.
• Kvalitní zvuková izolace.
• Odborná technická podpora a poradenství při návrhu řešení.
• Panely ustavíte pouhým stisknutím tlačítka. K uvolnění stačí vysát vzduch několika tahy speciální pumpičkou.

39dB



VACUWALL 39dB

15
min

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

// neomezená variabilita prostoru

Zavěšení panelů:  není
Tlouštka modulu:   100 mm
Šířka standardních panelů:  600 – 1 250 mm
Maximální výška modulu:  4 000 mm
Ovládání:   tlačítko / pumpa
Profily:    ELOX hliník / RAL
Kolejnice:   hliniková (jednobodová, dvoubodová)
Povrchy:    plná výplň LTD, dýha, tapeta, textílie
Prosklení:  částečně prosklený modul
Dveře:    jednokřídlé / TL. 40 mm

• Stěnu můžete postavit během několika minut a to kdekoliv. 
a můžete ji přestavovat v takové míře a tak často, jak jen chcete či potřebujete. 

• VACUWALL® je jediná mobilní stěna pro prostory bez zatížení stropní konstrukce.
• Šetří vaše peníze a čas při montáži a přestavbě, protože si vše můžete jednoduše udělat sami.



Příčky a dělicí stěny vyrábíme přímo v našem výrobním závodě ve Slavkově u Brna, což přináší zákazníkům výhody v podobě  
vysoké kvality výrobků a dodržení dohodnutých termínů. Všechny produkty jsou testovány podle evropských norem  

v akreditovaných zkušebních ústavech, včetně enviromentálních.

VLASTNÍ VÝROBA
Příčky a dělicí stěny.

Ponořte se do práce se zvukovou neprůzvučností, která se postará o vaše soukromí.  
Ruch z vedlejší kanceláře bude minulostí.
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Společnost LIKO-S byla založena v roce 1992.
V současnosti se řadí mezi přední evropské firmy ve svém oboru. 

Všechny výrobky jsou testovány podle evropských norem v akreditovaných zkušebních ústavech, 
včetně enviromentálních požadavků standardu LEED.

www.liko-welding.cz

www.liko-haly.cz
www.zivestavby.cz
www.liko-vestavky.cz

www.liko-vestavky.cz
www.liko-pricky.cz

ENERGY

Staví administrativní, logistické 
a výrobní objekty pro podnikání. 
Specializuje se na firemní 
sídla pro střední a menší 
firmy. Izoluje objekty revoluční 
metodou z Kanady - systémem 
stříkané pěnové tepelné izolace 
Icynene®. 

PRODUCTION

Specializuje se na širokou 
škálu materiálů, jako je ocel, 
nerez, tepelně odolné materiály 
a hliník. Výroba přesných 
kovových dílů - od konceptu až 
po finální povrchové úpravy. 
Více než 90 % výroby této divize 
exportujeme.    

INTERIORS

Dodává montované systémy pro 
tvorbu vnitřního prostoru staveb 
- přestavitelné a posuvné příčky, 
vestavky® do hal,  
akustické stropní podhledy,  
LIKO-Glass® laminované sklo  
a multimediální interaktivní stěny  
SMART-i-WALL®.  

www.liko-akustika.cz


