BELTÉRI
VÁLASZFALAK

HISZÜNK
A RÉSZLETEK
FONTOSSÁGÁBAN
1992 óta gyártunk és szerelünk üveg válaszfalakat,
mobilfalakat és akusztikai megoldásokat. Saját kutatásainknak
és ügyfeleinkkel világszerte fenntartott kapcsolatainknak
köszönhetően folyamatosan tökéletesítjük termékeinket, és
új megoldásokat fejlesztünk.
A részletek számunkra a minőség építőkövei. A LIKO-S-nél
hisszük, az a legjobb, ha a legjobbak vagyunk, és a minőség
tekintetében az első helyre törekszünk. Épp ezért, számunkra
a részletek nem relatív, hanem épp ellenkezőleg, abszolút
mértéket képviselnek.

RAVA®

Átépíthető válaszfalak
árnyékfugával
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MICRA I

Keret nélküli, teljes üveg válaszfalak

MICRA II

Keret nélküli, dupla üvegezésű válaszfalak
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LIKO-Glass®

Dizájn és funkcionális üveg
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OMEGA

Moduláris, átépíthető válaszfalak

30

MICRA I
Minimalista, keret nélküli, teljes üveg válaszfalak,
amelyek ötvözik az áttetszőséget és a rugalmasságot.

SIMA
ÜVEGEZÉS

31–39 dB
38 mm

MICRA I
1

MICRA I
27 mm

MICRA I

P41

P40
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MICRA I

MICRA I | Keret nélküli válaszfalak

Maximális áttetszőség és minimalista dizájn a funkcionalitást
és az apró részleteket illető legnagyobb igényeknek megfelelve. A tér esztétikája zavartalan marad, úgy ahogy a bent
folyó tárgyalásai is. A piacon elérhető egyik legkeskenyebb
profilt teljesen a saját belteréhez és ablakaihoz igazíthatja.
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MICRA I

MICRA I

A GlassDesignDoor új nézőpontot teremt
Íves sarok és tolóajtó

Teli fa ajtó és szerelőpanel a szükséges
vezetékek és vezérlés számára
Teliüveg ajtóval kombinálva szinte
láthatatlan
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MICRA Industry

38 mm
38 mm

37 mm

MICRA Industry

P18

P18

,8
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MICRA INDUSTRY

MICRA Industry | Ipari stílus

A modern irodák indusztriális stílusukkal manapság az ipari
épületek fénykorát idézik. Ezért egészítettük ki MICRA I
válaszfalainkat olyan profilokkal, amelyek egyszerűen és
gyorsan hozzák létre ezt a stílust.
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MICRA II
A keret nélküli válaszfalak dupla üvegezéssel
a hangszigetelésre és az esztétikumra vonatkozó
legmagasabb igényeknek is megfelelnek.

MICRA II

MICRA II

P105

P105
m

0m
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MICRA II

MICRA II | Dupla üvegezés

Ha megbeszélésekről van szó, a diszkréció a legfontosabb.
A dupla üvegezéssel ellátott MICRA II rendszer a hangszigetelésre vonatkozó legmagasabb követelményeknek is megfelel, miközben megőrzi a légies és nyitott tér hatását.
Az átépíthető Micra II rendszer előnye a további rendszerekkel és a 100 mm széles válaszfalakkal való kompatibilitás.
Ajtók és alumíniumprofilok nagy választékát kínáljuk, számos színárnyalatban.

MICRA II
39–45 dB
2
DUPLA
ÜVEGEZÉS

14

15

Belső redőny és GlassDesignDoor 100
Mennyezetig érő fa ajtó

MICRA II

MICRA II

Szerelőpanel a vezérlőelemek vagy a kapcsoló számára

Mennyezetig érő teliüveg ajtó,
feketére lakkozott vasalattal
Fehér profilok a RAL színskála
szerinti ajtókkal kombinálva
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OMEGA
Moduláris, átépíthető rendszer üveg
és kitöltött, tömör részek kombinációjával.

OMEGA

OMEGA

OMEGA | Moduláris, átépíthető válaszfalak
Üvegezett vagy tömör, vízszintes vagy függőleges. A modulokat tetszés szerint kombinálhatja, és utólag is nyugodtan
cserélgetheti. Egyszerű és gyors térátalakítás az álmennyezetek megbontása nélkül, a legmagasabb műszaki szabványoknak is megfelelő saját tartószerkezetnek köszönhetően.
Az Omega rendszer akusztikai tulajdonságai teljesen zavartalan élményt biztosítanak… bármilyen eseményről is legyen
szó.

OMEGA
MODULÁRIS
RENDSZER
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44–50 dB
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Mennyezetig érő furnér ajtó

OMEGA

OMEGA

Fa ajtó felső panellel

Teli és üvegezett panelek
kombinációja
Ajtómagasságig érő teli panelek
Alumínium ajtó redőnnyel
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RAVA

®

Szabadalmaztatott rejtett tartószerkezet
rendszer árnyékfugával.

RAVA®
ÁRNYÉKFUGA

46 dB
m

0m

RAVA

RAVA

10

RAVA® | Átépíthető válaszfalak árnyékfugával
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RAVA® | solid connect

A RAVA® válaszfal fejlesztésünk egyedi terméke, amely tulajdonságainak köszönhetően határtalan lehetőségeket kínál
a belső terek kialakításában.
A tartószerkezet rejtett, így a válaszfal bármely burkolatát
képes kiemelni. A teli paneleket a gyors szerelés érdekében
szabadalmaztatott rejtett rögzítőelemek tartják a helyükön.
Az üvegezett panelek esetében az üvegfelület átfedi
a keretet.
A rendszer részét képezik az elegáns megjelenést célszerű-

en kiegészítő süllyesztett ajtók is. Fa, laminált lap, cementlapok, textil, vas vagy üveg – szabadság és határtalan lehetőségek a burkolatok kínálatában, beleértve a tetszés szerint
választható vastagságot is
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RAVA

RAVA

Magasfényű, vízszintesen
osztott panelek
A fordított ajtókeret szó
szerint az ajtóra vonzza
a tekintetet.
Árnyékfuga
és rejtett szerkezet
A rendszer üvegmoduljai
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LIKO-Glass

®

Grafika, organikus elemek, strukturált anyagok
és high-end digitális árnyékolók.

LIKO-Glass®
DIGITÁLIS
ÁRNYÉKOLÓK

STRUKTURÁLT
ANYAGOK

GRAFIKA

ORGANIKUS
ELEMEK

A laminált üveg technológiája szárnyakat ad az építészek
és a tervezők képzeletének. A hatásos üvegtáblák közé
szinte bármi beilleszthető – grafikai motívumok, organikus

LIKO-GLASS

LIKO-GLASS

LIKO-Glass® | Dizájn és funkcionális üveg

anyagok, színezett rétegek, high-tech fóliák digitális árnyékolókkal, vagy bármi más, a cégét vagy hobbijait jellemző
utalásokat is beleértve.
Ennek köszönhetően a LIKO-Glass® szinte határtalan lehetőségeket kínál a belső tér eredeti és dekoratív kialakításához.
Mindezt egyszerű, gyors és tiszta szereléssel.
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LIKO-GLASS

LIKO-GLASS

A digitális árnyékoló gombnyomással kapcsolható be és ki

Száraz virágok vagy bármi más –
ami 2 mm-nél keskenyebb
Geometrikus formák
és a színek korlátlan lehetőségei
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CSALÁDI VÁLLALKOZÁS
VAGYUNK
Minden vállalkozás elsősorban az emberekről és az általuk
alkotott termékekről szól. A LIKO-S a legjobb munkát végző
emberek energiáját egyesíti. Munkavállalóink szívesen
gondolkodnak azon, hogy mit lehetne másként és jobban
csinálni, illetve hogyan lehet fejlődni. A fejlesztőközpont az
alapkövünk, ugyanakkor a gyártási folyamat minden apró
lépését igyekszünk maximumra hangolni.
Önöknek, ügyfeleinknek köszönhetően is, minden projekttel
előbbre jutunk, és visszajelzéseik alapján beépítjük
a javításokat, fejlesztéseket. Az erős vállalati kultúrát és
a részletek iránti fogékonyságot az első üzleti megbeszélésen,
és új válaszfalai szakképzett szerelőink általi végleges
beállítása során egyaránt megtapasztalhatja.
Máshogyan csináljuk, trendet teremtünk.
Mi vagyunk a LIKO-S.

LIKO-S: INNOVATÍV VEZETŐ
Az innovatív szellem visz minket előre. Folyamatosan újítunk és fejlesztünk, a beltér –
üveg, mobil és interaktív – válaszfalak európai gyártóinak élvonalába tartozunk.
A válaszfalak kivitelése az esztétikumot, a praktikumot és az akusztikát illető legmagasabb igényeknek is megfelel.

MOBILFALAK

SMART-I-WALL®

Módosítsa a terek elrendezését pár
perc alatt, épp aktuális igényei szerint.

Nagy felbontás, egyedülálló hangzás
és érintőképernyő közvetlenül a falba
építve.

LIKO-GLASS

AKUSZTIKAI MEGOLDÁSOK

A két üveglap közé elhelyezhetünk grafikát,
textilt, fémet… Bármit, ami
2 mm-nél vékonyabb.

A SilentPET® vagy hangszigetelt
akusztikus fülkék a csend mélyébe
merítik,miközben tökéletesre
hangolják a térakusztikát.

Címünk:
LIKO-S Kft.
Budapest 1116
Barázda u. 42.
Magyarország

+36-1-433-42-68 | info@liko-s.hu

www.liko-s.hu

Kövessen minket, és legyen részese a történetünknek…

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

