LIKO-Safe ZONE

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAKÖRNYEZETÉRT

HATÉKONY VÉDELEM
Már 1992 óta foglalkozunk üveg válaszfalak, mobilfalak és akusztikai megoldások gyártásával
és szerelésével. Saját fejlesztéseinknek és ügyfeleinkkel fenntartott kapcsolatainknak
köszönhetően termékeinket folyamatosan innovatív megoldásokkal tesszük még tökéletesebbé.
Olyan komplex, védelmi célokat szolgáló megoldást kínálunk Önnek, mely a jövőben a közösségi
terek tekintetében mértékadónak számít majd.
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ISKOLÁK
ÉS IRODÁK

Azon töpreng, mit is változtasson irodáin home office-ban dolgozó kollégái visszatérte
előtt? Meg szeretné óvni az első vonalban dolgozó alkalmazottait? Szeretné, ha munkahelye
higiénikusabb és biztonságosabb lenne? Olyan olcsó és gyorsan összeszerelhető
válaszfalrendszer kifejlesztése mellett döntöttünk, mely a plexiüveggel ellátott pultoknál
nagyobb biztonságot nyújt s amely akár két héten belül az irodáiban vagy termelőegységeinél
lehet, mind üvegezett, mind tömör változatban. Összeszerelése egyszerű, nem jár leállással,
videónk segítségével akár házilag is összeállítható, szükség esetén azonban szerelőcsapatunk
mindenben rendelkezésére áll.
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RECEPCIÓK
ÉS IRODÁK

GYÓGYSZERTÁRAK
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ÜZLETEK

KÓRHÁZAK

| Recepciók és irodák

Recepciók és irodák

UTÁNA

ELŐTTE

Micra I | Védekezés üvegezett elemek segítségével
A cégek recepciójának jelentős személyforgalma miatt az
ott szolgálatot teljesítők nagyobb fokú veszélyeztetettségnek
vannak kitéve. Óvja meg az első vonalban dolgozó
alkalmazottait a Micra I üvegezett válaszfallal. Az
üvegfelület a nyitott teret optikailag nem szabdalja
szét, higiéniai előnyeinek köszönhetően pedig biztosítja
alkalmazottai védelmét. Nyitott terű irodáit ossza fel Micra
I válaszfalakkal, az így kapott irodák által nyújtott akusztikai
és biztonsági előnyöket alkalmazottai is értékelni fogják.

OSSZA FEL NYITOTT
TERŰ IRODÁIT!

Micra Covid | Gazdaságos megoldás
Szeparálja alkalmazottait vagy építse be irodáit
válaszfalakkal – gyorsan, hatékonyan és leállás nélkül.
Gazdaságos megoldás – adottságoktól függetlenül. A Micra I
válaszfalakra alapozódó megoldás műszakilag elsődlegesen
az üveget helyettesítő laminált farostlemezekre épül. Tömör
és üvegezett térelválasztó panelek. Olyan megoldást
tervezünk és valósítunk meg az Ön számára, mely pontosan
megfelel majd elvárásainak.

Válaszfalaink megvédik a másokkal való közvetlen kontaktustól
GYORS ÉS OLCSÓ MEGOLDÁS
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MICRA I

MICRA COVID

Üvegezett válaszfal a vizuális
kontaktus megőrzéséért

Irodaterek gazdaságos
felosztása

KÖLTSÉGHATÉKONY

MOBIL FÜLKE

Semmiféle építészeti átalakítási
munkálatra nincs szükség

Multifunkcionalitás – miniiroda,
telefon- vagy pihenőfülke

Gyors és pormentes szerelés
leállás nélkül

Recepciók és irodák

Recepciók és irodák

Felületének kezelése és
fertőtlenítése egyszerű

MOBIL MEGOLDÁSOK
Mobil fülke | Munka & Pihenés
Egyszerű telefon- és pihenőfülke vagy miniiroda.
Szellőzőrendszerrel, világítással, 220 V-os csatlakozó
aljzattal + USB csatlakozóval, valamint bútorzattal.
A fülke az alján található görgőknek köszönhetően az
épületszinten belül könnyen áthelyezhető.

Keressen minket:

Veréb Mária
kereskedelmi menedzser, Magyarország
+36 303 71 90 89
maria.vereb@liko-s.hu

LIKO-S, Kft, Barázda u.42. 1116 Budapest, Magyarország
+36 1 433 42 68 | info@liko-s.hu
www.liko-falak.hu | www.liko-s.hu
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A
ÓVJA MEG ALKALMAZOTTAIT ÉS ÜGYFELEIT

Micra Covid | Gazdaságos megoldás

Ötféle megoldás az elárusítóhelyek első vonalában dolgozók számára
A lehetséges megoldások széles skálája áll rendelkezésére.
Az üvegezett védőlemeztől az ajtóval vagy kiadó ablakkal
ellátott üveg válaszfalakig.

Szeparálja alkalmazottait vagy építse be irodáit
válaszfalakkal – gyorsan, hatékonyan és leállás nélkül.
Gazdaságos megoldás – adottságoktól függetlenül. A Micra I
válaszfalakra alapozódó megoldás műszakilag elsődlegesen
az üveget helyettesítő laminált farostlemezekre épül. Tömör
és üvegezett térelválasztó panelek.

Építészeti átalakítások nélkül, gyors és pormentes szerelés
folyamatos működés mellett.

Olyan megoldást tervezünk és valósítunk meg az Ön
számára, mely pontosan megfelel majd elvárásainak.

Micra I | Védekezés üvegezett elemek segítségével
Fokozza üzlethelyiségekben dolgozó alkalmazottai védelmét
a Micra I bevált üvegezett válaszfalaival. Az üvegfelület a
teret optikailag nem bontja meg, higiéniai tulajdonságainak
köszönhetően pedig képes alkalmazottai megfelelő
védelmére.
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GYORS ÉS OLCSÓ MEGOLDÁS

KÉSZÜLJÖN FEL A MUNKAHELYÉRE ÉS AZ ISKOLÁKBA TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÉSRE
Megoldásunk megvédi attól,
hogy másokkal közvetlen
kapcsolatba kerüljön
LIKO-Safe ZONE | Üzletek

Pad vagy asztal köré szerelt védőfelület

MICRA I

KÖLTSÉGHATÉKONY

VARIÁLHATÓSÁG

Üvegezett válaszfal – vizuális kapcsolat

Építészeti átalakítások nélkül

Egyszerűen katbantartható és
fertőtleníthető felület

Gyors és pormentes összeszerelés a
működés leállása nélkül

Komplex és variálható megoldás
magas esztétikai értékkel az Ön
elképzeléseihez igazodva

Egyszerű és gyors, méretre szabott megoldás. A védőfelület
gondoskodik étkezése, tanulása, munkavégzése vagy
bármilyen más tevékenysége biztonságáról. A védőfelület
iskolákban, munkahelyeken, üzletekben, recepciókon,
éttermekben vagy más, étkezésre használt helyen is
felhasználható.

Testhőmérséklet-mérésre használható
védőfelület
Gazdaságos, biztonságos és mobil megoldás bárhol, ahol
testhőmérséklet-mérésre van szükség.
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| Gyógyszertárak

SOKFÉLE KIVITELBEN
ÉS VASALATOKKAL:
• átlátszó üveg
• fóliázott üveg (üveg- és vasalati fóliák
széles választéka)
• laminált üveg (LIKO-Glass)
• sötétíthető üveg (PDLC)
• antibakteriálisan kezelt laminált
farostlemez

TUDJUK, HOGYAN ÓVHATÓK MEG AZ ELSŐ VONALBAN DOLGOZÓ
ALKALMAZOTTAK
Olyan beruházás, melyet nem csupán a járványidőszakokban
értékel majd nagyra
Micra I | Szerelt válaszfalak
• gyors és pormentes szerelés
• a működés minimális korlátozásával
• elérhető árak
• egyszerűen kezelhető és fertőtleníthető felületek
A gyógyszertárak és egészségügyi intézmények jelenleg az
egyik legkockázatosabb munkahelynek számítanak, ahol az
alkalmazottak naponta szembesülnek a fertőzés veszélyével.
Segítsen gyógyszerészeinek, hogy ellen tudjanak állni a fertőzések széles spektrumának és az első vonalban tarthassa őket.

TARTÓS MEGOLDÁS
Hatékony megoldás nem
csupán járványhelyzetben

Olyan megoldást tervezünk és valósítunk meg az Ön számára,
mely pontosan megfelel majd elvárásainak.

Gyógyszerkiadó ablak
Gyógyszerkiadásra szolgáló
válaszajtó

Gyógyszerkiadó válaszajtó beépített termékkiadó
nyílással
A lehetséges megoldások széles skálája áll rendelkezésére.
A nyílás standard gyógyszerkészítmények kiadását teszi lehetővé, nagyobb kiszerelésű készítmények kiadása érdekében tolóablakos vagy ajtós megoldást javaslunk. Átalakítási munkálatok
nélkül, a gyors és pormentes összeszerelésnek köszönhetően
működési korlátozások nélkül.

GYÓGYSZERTÁRI
IGÉNYEKHEZ SZABVA

ÜVEG VÁLASZFALAK
Folyamatos vizuális kapcsolat
A válaszfal felületének károsodása nélkül fertőtleníthető

DIZÁJN
Méretre szabott, magas
esztétikai értéket képviselő
komplex megoldások
Az Ön javaslatai alapján
elkészített üvegmintázat

Gyógyszertárak

Gyógyszertárak
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| Kórházak

A JÖVŐ NYILVÁNOS TEREINEK
MÉRTÉKADÓ MEGOLDÁSA
Válaszfalaink megvédik
a másokkal való közvetlen
kontaktustól
Az ideiglenes megoldások a jelenlegi helyzetet csupán
átmenetileg orvosolják. Éppen ezért komplex és hosszú távú
megoldást kínálunk kórházi terek elválasztására.

Micra I | Védekezés üvegezett elemek segítségével
Válassza le a várótermeket beltéri válaszfallal, alakítson ki
válaszajtókat a kórtermekben, használja ki mobil dobozainkat,
hogy alkalmazottainak legyen hol megpihenniük vagy építsen
„gyors“ szobát.
Olyan megoldást tervezünk és valósítunk meg az Ön számára,
mely pontosan megfelel majd elvárásainak.

MOBIL MEGOLDÁSOK
Mobil fülke | Munka & Pihenés
Veréb Mária
kereskedelmi menedzser, Magyarország
+36 303 71 90 89
maria.vereb@liko-s.hu

Kórházak

Kórházak

Egyszerű telefon- és pihenőfülke vagy miniiroda.
Szellőzőrendszerrel, világítással, 220 V-os csatlakozó aljzattal
+ USB csatlakozóval, valamint bútorzattal. A fülke az alján
található görgőknek köszönhetően az épületszinten belül
könnyen áthelyezhető.

LIKO-S: INNOVATÍV VEZETŐK
Az innovatív szellem visz minket folyamatosan előre! Megállás nélkül tervezünk
és újítunk – az európai válaszfalgyártók legjobbjai közé tartozunk – legyen az üveg,
mobil vagy interaktív válaszfal. A válaszfalak dizájnja a legszigorúbb esztétikai, gyakorlati és akusztikai feltételeknek is megfelel.

ÜVEGEZETT VÁLASZFALAK
A keretes és keret nélküli válaszfalak
a dizájnnal és az akusztikával szemben támasztott legmagasabb követelményeket is teljesítik.

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

AKUSZTIKAI MEGOLDÁSOK

SMART-I-WALL®
Nagy felbontás, egyedülálló hangzás
és érintőképernyő közvetlenül a falba
építve.

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

