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Vlastní výroba  
je zárukou kvality 
i termínů dodávek

interiors



DĚLENÍM 
NÁSOBÍME
LIKO-Space® –  
VÁŠ FLEXIBILNÍ PROSTOR
•  Jednou stěnou vytvoříte z velké jednací místnosti 

dvě menší

•  Vaše kancelář se může změnit podle vašich 
potřeb, a to snadno a rychle

•  V krátkém čase můžete získat několik oddělených 
místností

•  Nemusíte nic stavět – větší prostor získáte za 
mnohem méně prostředků



DESIGN
DESIGN MOBILNÍCH STĚN  
LIKO-Space® NA PŘÁNÍ
•  Viditelné hliníkové profily – eloxované nebo 

práškově lakované

•  Široká nabídka povrchové úpravy panelů – 
laminované, dýhované, potažené tkaninou nebo 
plechem, či dokonce v imitaci kamene; atraktivní 
a velmi odolné fólie HPL vhodné pro velmi 
exponované prostory

•  Plné panely mohou být instalovány v kombinaci 
s panely částečně nebo celoplošně prosklenými 

•  Dodáváme také panely se speciálním akusticky 
pohltivým povrchem



•  Velmi snadná, tichá a rychlá manipulace

•  Široký výběr povrchů – laminátů, HPL a dýh

•  Rozmanitá nabídka vhodných kolejnicových 
systémů

•  Plné i prosklené panely mobilních stěn

•  Kvalitní zvuková izolace

PŘEDNOSTI 
MOBILNÍCH STĚN 
LIKO-Space®



VÝHODY 
MOBILNÍCH STĚN 
LIKO-Space®

•  Vhodné řešení pro jakýkoliv prostor – kancelář, 
hotel, tělocvičnu, kulturní dům, obchodní plochy, …

•  Odborná technická podpora a poradenství při 
návrhu řešení

•  Poskytnutí pomoci při zpracování technické 
dokumentace

• Velký výběr akustických a technických parametrů

•  Široká škála povrchů a provedení, s důrazem na 
účelnost, životnost, funkčnost a design



VÍCE 
PROSTORU
LIKO-Space® –  
PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST
•  Z velkého konferenčního sálu můžete mít 

k dispozici několik menších

•  Váš hotel získá v jednom okamžiku více prostoru 
pro konání rozmanitých akcí

•  Vždy můžete mít k dispozici uzavřené prostory 
„na míru“

•  LIKO-Space® vám zajistí více spokojených 
zákazníků a zvýšení vašich tržeb



Typy používaných panelů

Zavěšení panelů a typy kolejnic, 
akustická bariéra

Typické detaily

TYP „0”

TYP „3”

TYP „6”

TYP „1”

TYP „4”

TYP „7”

TYP „8”

TYP „2”

TYP „5”

Typy parkování
STANDARDNÍ

PANEL

PROSKLENÝ
PANEL

ROHOVÝ
PANEL

TELESKOPICKÝ
PANEL

PROSKLENÝ
PANEL

DVEŘE 
JEDNOKŘÍDLÉ

Svislé napojení panelů se skrytým   
AL profilem u stěny LIKOSPACE 120

Ukončení teleskopického panelu u stěny 
LIKOSPACE 120

Svislé napojení panelů s viditelným AL 
profilem u stěny LIKOSPACE 100

Rohové spojení panelů pod úhlem 90 °

Ukončení teleskopického panelu u stěny 
LIKOSPACE 100

Napojení mobilní stěny k rovnoběžné stěně Kolejnice pro dvoubodové zavěšení Kolejnice pro jednobodové zavěšení
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Nechte se inspirovat

Certifikáty
Pro efektivní rozdělení každého prostoru je rozhodujícím kritériem kvalita realizace – výsledné řešení. Naším přáním 
je poskytovat zákazníkům špičková řešení, a proto podrobujeme naše výrobky různým testům a zkouškám. Stále 
intenzivně hledáme nová materiálová řešení. Výsledkem našeho úsilí jsou akustické zkušební protokoly a výrobkové 
certifikáty od akreditovaných zkušeben.

LIKO-S je váš partner pro vyzkoušená a funkční řešení, založená na zkušenostech a neustálé snaze hledat 
nová a lepší řešení. V oblasti zvukové izolace jsme nejlepší na trhu a dosahujeme nejvyšších hodnot vzduchové 
neprůzvučnosti. Příčkové díly jsou zkoušeny dle nejnovějších evropských norem (EN 20140-3). Dosahujeme hodnot 
vzduchové neprůzvučnosti Rw 47 dB.

Základní technické parametry
TECHNICKÁ SPECIFIKACE LIKO-SPACE® 100 LIKO-SPACE® 120
Rozměry   
Tloušťka modulu 100 mm 120 mm

Výška modulu 2000–4000 mm 2000–4000 mm

Šířka modulu 600–1250 mm 600–1250 mm

Konstrukce    
Rám Kombinovaný hliník + ocel Kombinovaný hliník + ocel

Svislé díly Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetic-
kým páskem a dvoustupňovým těsněním

Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetickým 
páskem a dvoustupňovým těsněním

Provedení Viditelné hliníkové profily 5 mm Neviditelné hliníkové profily  
na hraně desky

Ovládání Ruční Ruční

Dveře Jednokřídlé Jednokřídlé

Zvuková izolace
podle ČSN EN ISO 140-3
a ČSN EN ISO 717-1

37, 43, 47 dB 37, 43, 47 dB



Nechte se inspirovat

LIKOfon®
LIKOform®
LIKO-Space®
inLIKO®
INTERIORS
LIKO-Glass®
VACUWALL®
SMART-i-WALL®
SilentPET®

ENERGY
Chytrá izolace®

Živé stavby®
Živá fasáda®

PRODUCTION
Support

Welding in Austerlitz

LIKO-Style®
INTERNATIONAL

LIKOform green splňuje enviromentální požadavky LEED 
standardu pro materiály a produkty použité v budovách. 

ROZDĚLENÍ FIRMY

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 interaktivní stěny SMART-i-WALL®. Tyto 
systémy sami vyvíjíme a vyrábíme. 

O firmě LIKO-S

LIKO-S je mezinárodně úspěšná rodinná firma založená v roce 1992. Jejími hlavními obory jsou výroba a montáže interiérových příček, stavby 
montovaných hal, zateplování stříkanou izolací ICYNENE®, výroba kovových konstrukcí a technologických linek. Roční obrat celé skupiny činí cca 
750 mil. Kč. Majitelé firmy většinu zisku každoročně věnují do investic v rámci technologií, výzkumu a vývoje a také vzdělávání zaměstnanců. 
LIKO-S exportuje zhruba třetinu své produkce evropských států. Skrze svoji obchodní síť dodává firma své výrobky také na mimoevropské trhy. 
V minulých letech přinesla firma LIKO-S celou řadu inovací, které vždy měnily celá odvětví. S tímto také souvisí nově postavené výzkumné cen-
trum LIKO-NOE®, inovativní produkty SMART-i-WALL® a VACUWALL®.

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

VÝROBA SYSTÉMOVÝCH A MOBILNÍCH PŘÍČEK OD ROKU 1992

Společnost LIKO-S je držitelem certifikátů 
kvality systémů řízení ISO 9001 a ISO 14001.



LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov, Česká republika,  
tel.: +420 5 44 22 11 11, e-mail: info@liko-s.cz, www.zivestavby.cz

Kancelář Praha: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, Česká republika,
tel.: +420 272 774 183–4, e-mail: praha@liko-s.cz, www.zivestavby.cz




