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VŠESTRANNOST, INOVACE 
A NADČASOVÝ DESIGN SE POTKALY

Příčka RAVA® je unikátním produktem našeho vývoje, který 
díky svým vlastnostem přináší neomezené možnosti pro vy-
tváření designu interiérů. Nosná konstrukce je zcela skrytá a 
umožňuje vyniknout jakémukoliv obkladu příčky. Součástí sys-
tému jsou i  zapuštěné dveře, které účelně doplňují jeho ele-
gantní vzhled. Plné výplně jsou uchyceny patentovaným systé-
mem pro rychlou montáž.

RAVA®



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Použití Nenosné interiérové příčky

Tloušťka skla 8, 10, 12 mm

Standardní šířka modulu 1 000 mm (lze upravit dle požadavku)

Standardní výška příčky 2 800 mm

Maximální výška příčky 3 000 mm

Spojení plných modulů Negativní spára šířky 5 mm

Spojení prosklených modulů Oboustranná 3M lepicí páska nebo plastové profily

Napojení na strop Do stávající konstrukce stropu nebo podhledu

Prosklené výplně Kalené/ lepené sklo s leštěnou hranou

Standardní rozměr dveřního křídla 875 x 2 115 mm

Standardní tloušťka dveřního křídla 100 mm nebo 40 mm

Standardní dveřní závěsy JUST 3D a skryté panty 

Standardní typ dveřního kování ABLOY – tvar U, oválná rozeta pro GDD100, ostatní 
dle výběru

Typy dveří Glassdesign 100 a 40, hliníkové, dřevěné, celoskle-
něné

Výplně dveří Celoprosklené, částečně prosklené, plné

Vzduchová neprůzvučnost plné příčky Rw = 45 dB

Vzduchová neprůzvučnost hliníkových 
dveří Rw = 27 dB; 32 dB; 37 dB (laboratorní hodnota)

Vzduchová neprůzvučnost dveří 
GLASSDESIGN Rw = 20 dB; 34 dB (laboratorní hodnota)

Vzduchová neprůzvučnost dřevěných 
dveří

Rw = 21 dB; 24 dB; 31 dB; 35 dB (laboratorní 
hodnota)

Vzduchová neprůzvučnost prosklené 
příčky Až Rw = 45 dB (laboratorní hodnota)

V ČEM JE 
RAVA®

JEDINEČNÁ?

01
Plná příčka

02
Prosklenná příčka

03
Kombinace plná/sklo

04
Glassdesign door

PLNÝ 
modul STROPNÍ 

profilKLIK 

PROSKLENNÝ 
modul MICRA II

PODLAHOVÝ 
profil

REKTIFIKAČNÍ 
profil

Dřevo, laminát, cementové desky, textil nebo kov, volnost a neomezené možnosti výběru 
designu obkladu včetně libovolné tloušťky stěn

Neprůzvučnost plného modulu 45 dB

Dveřní modul má skryté zárubně a panty – od plných modulů ho vizuálně odlišuje jen klika

Velký výběr dveří včetně systému Glassdesigndoor 100 a 40

Kompatibilita se všemi systémy příček LIKO-S 

Rektifikační podlahový profil, který vyřeší nerovnosti podlahy až do 25 mm
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BUDUJEME HAPPY
AND GREEN COMPANY

LIKO-S je rodinná firma ze Slavkova u Brna působící na trhu již od roku 1992. 
Firma je rodinou vlastněná i řízená a na chodu se podílejí dvě generace. Vy-
rábíme a montujeme přestavitelné a posuvné příčky, vestavky do hal, admini-
strativní logistické a výrobní objekty pro podnikání. Věnujeme se zateplování 
obytných i průmyslových objektů pěnovou stříkanou izolací a rovněž i zakáz-
kové kovovýrobě pro významné evropské dodavatele technologických celků. 
Kromě toho vyvíjíme vlastní pokročilá řešení pro ekologicky šetrné stavby, 
interiérová dispoziční řešení i interaktivní zařízení pro kancelářské prostory. 
Usilujeme o to, aby náš styl, naše filozofie, náš přístup k práci i životu byly 
jasně rozpoznatelné. Zaměstnanec i zákazník je pro nás partnerem, který 
zasluhuje být v centru pozornosti. Přesně v duchu baťovských tradic, v duchu 
poctivého a společensky přínosného podnikání.
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