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JAK STĚNA FUNGUJE? 

Jedinečný gumový vak v kombinaci 
s hliníkovým profilem drží stěnu 
mezi podlahou a stropem. Při 
její demontáži se gumový vak 
vyfoukne pomocí vakuové pumpy. 
K opětovnému nafouknutí vaku 
a zajištění polohy stěny stačí 
pouhé stlačení vzduchového 
ventilu.

VARIABILITA BEZ 
HRANIC
VACUWALL® JE JEDINÁ MOBILNÍ 
STĚNA NA SVĚTĚ, KTERÁ DÁVÁ 
VAŠIM KOMERČNÍM NEBO BYTOVÝM 
PROSTORÁM SKUTEČNĚ NIČÍM 
NEOMEZENOU VARIABILITU

• Stěnu můžete postavit během několika minut, 
kdekoli se Vám zlíbí – a můžete ji přestavovat 
v takové míře a tak často, jak jen chcete či 
potřebujete. Máte naprostou volnost a vnitřní 
prostor, můžete rozdělit dle svých představ – 
VACUWALL® se přizpůsobí Vašim potřebám.

• Stěna VACUWALL® představuje systém, který 
můžete opakovaně používat v různých místnostech 
a prostorách Vaší budovy. Jednou může být příčkou 
v zasedací místnosti, jindy ji zase můžete využít 
k rozdělení výrobních prostor nebo vytvoření 
samostatné kanceláře.

• VACUWALL® nemá žádná omezení týkající se 
skladování nepoužívaných panelů. Můžete je 
skladovat uvnitř místnosti, ve které VACUWALL® 
používáte, nebo na jakémkoli jiném místě, které 
nezabírá Váš užitný prostor. VACUWALL® nabízí 
mnoho možností skladování dle Vašich požadavků.

• VACUWALL® šetří vaše peníze a čas při montáži 
a přestavbě, protože si vše můžete jednoduše udělat 
sami. K montáži či přestavbě stěny potřebujete jen 
dvě manuálně zručné osoby, šroubovák a několik 
minut svého času. Manipulace s panely je snadná 
a zcela bezpečná.

• K rozdělení vnitřního prostoru je třeba jen minimální 
stavební úpravy. Podobnou námahu byste vynaložili 
k pověšení obrazu na stěnu.

• Jelikož není VACUWALL® přímo spojen s žádnými 
konstrukčními prvky budovy, můžete si jej vzít sebou 
jako součást nábytku, když se budete stěhovat 
do nové budovy a minimalizovat tak náklady na 
přemístení kanceláře.

• VACUWALL® je výrobkem, který je skutečně 
šetrný k životnímu prostředí, neboť jej lze používat 
opakovaně bez nutnosti plýtvání jakýmikoliv 
prostředky.

VYVINUTO A TESTOVÁNO VE 
SPOLUPRÁCI S NAŠÍM ŠVÝCARSKÝM 
PARTNEREM



• Rozdělte větší kancelářský, průmyslový nebo 
bytový prostor na menší. Trvale nebo dočasně.

• Ušetříte za energii. V zimě budete vytápět a v létě 
chladit menší místnost.

• Upravte pronájem kanceláří či výrobních prostor 
podle požadavků na prostor ze strany svého 
nájemce. Váš zákazník nebude platit za jediný 
nepotřebný čtvereční metr.

• Rozdělte výrobní prostor na prašné a čisté zóny.

•  Interiérová dělicí příčka, která je mobilní, protože 
se skládá z panelů.

•  Stabilitu zajišťuje systém vzájemně do sebe 
zapadajících prvků, není třeba kotvení k podlaze 
nebo stropu.

•  Snadná demontáž stěny a její opakované použití.

•  Rám panelu má stabilní konstrukci s nízkou 
hmotností.

•  Zvuková neprůzvučnost 39 dB dle použitých 
materiálů.

KDE LZE STĚNU 
VACUWALL® VYUŽÍT 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE  

SYSTÉM, 
KTERÝ NA TRHU 
CHYBĚL!

" VACUWALL® máme v našem nově 
renovovaném domě a jsme z něho nadšeni. 
Stěna VACUWALL® do puntíku splnila naše 
očekávání, která jsme měli ještě předtím, 
než jsme se o tomto novém výrobku vůbec 
dozvěděli. Obzvláště mě těší, jak variabilní 
prostor jsme získali – stěnu mohu měnit 
a přestavovat, jak se mi zamane, a panely 
mohu posouvat sám. Skladování panelů navíc 
nezabírá prostor v místnosti."

PAN FARNÍK, 

1 STĚNA     | 5 MINUT    | 2 LIDÉ

•  Tloušťka panelů 100 mm.

•  Standardní šířka modulů 800 mm (nastavitelná 
dle požadavků).

•  Standardní výška modulů až 3000 mm.

•  Lze používat v kombinaci s dalšími příčkami 
společnosti LIKO-S a rozšířit tak možnosti využití 
těchto systémů.

•  Hmotnost panelů přibližně 30 kg/m2 podle 
rozměrů.

Stěnu zafixujeme s jednoduchým uvolněním VACU mechanismu

Nový layout je dokončen během několika okamžiků

MONTÁŽ VACUWALL®

• Díky stěně VACUWALL® existuje řešení pro 
všechny typy stropů a podlah. Můžete ji proto 
využít v rámci novostavby i umístit do stávajících 
vnitřních prostor.

• Díky zámkovému mechanismu a nízké hmotnosti 
neklade VACUWALL® žádné požadavky na statiku 
okolních konstrukčních prvků. Jednoduše se 
rozhodněte, do které místnosti chcete stěnu 
VACUWALL® umístit, změřte její výšku a délku 
a můžete začít.

Zámkový mechanismus umožňuje, aby jednotlivé prvky do sebe zapadaly 
hladce a přesně

Uvolnění panelů pomocí pumpy

S ergonomickým manipulátorem je manipulace s panely a montáž stěny 
velmi snadná
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PŘEDTÍM POTOM

SPOKOJENÝ MAJITEL STĚNY 
VACUWALL®
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INTERIORS
LIKOfon®
LIKOform®
LIKO-Space®
inLIKO®
LIKO-Glass®
VACUWALL®
SMART-i-WALL®

ENERGY
Chytrá izolace®

Živé stavby®
Živá fasáda®

PRODUCTION
Support

Welding in Austerlitz

LIKO-Style®
INTERNATIONAL

FIREMNÍ STRUKTURA

Společnost LIKO-S byla založena v roce 1992.
V současnosti se řadí mezi přední evropské firmy ve svém oboru. 

Máme pobočky v České republice na Slovensku, v Maďarsku a exportní partnery ve 12 zemích Evropy. Všechny nás spojuje společná vize: být na špici ve svém oboru, poskytovat zákazníkům 
ty nejlepší možné služby. V jednání s našimi obchodními partnery působíme jako seriózní, korektní a solidní firma, snažíme se vždy naplňovat pravý smysl těchto slov. Vysoké nároky, které na 
sebe klademe, vytvářejí příležitost pro další růst a rozvoj. Ve společnosti LIKO-S pracují zkušení odborníci i mladí talentovaní lidé, kteří 
získávají zkušenosti při realizaci projektů doma i v zahraničí. Při vývoji spolupracujeme se špičkovými firmami z Holandska, Dánska, 
Belgie, Švýcarska, Německa, Rakouska, Kanady a USA. 
 
Všechny výrobky jsou testovány podle evropských norem v akreditovaných zkušebních ústavech, včetně enviromentálních 
požadavků standardu LEED.

VÝROBA SYSTÉMOVÝCH A MOBILNÍCH STĚN OD ROKU 1992

ENERGY
Divize Energy se zaměřuje na úsporu energií. Sta-
víme nové objekty a zateplujeme existující budovy. 
Energy využívá zkušenosti, které jsme získali v rámci 
programů Živé stavby® a Chytrá izolace®.

PRODUCTION
Divize Production vyrábí technologické linky a jejich 
části z uhlíkových a nerezových ocelí a hliníku. Naše 
produkty jsou součástí dodávek technologických 
celků po celé Evropě. V divizi Production pracuje 
70 zaměstnanců. 

INTERIORS
Divize Interiors vyrábí a montuje systémy pro tvorbu 
vnitřního prostoru výrobních hal, průmyslových 
objektů a administrativních a veřejných budov. Jde 
o přestavitelné a posuvné příčky, vestavky do hal 
a akustické stropní podhledy.

LIKOform green spĺňa
environmentálne 
požiadavky LEED 
štandardu pre materiály
a produkty použité 
v budovách.

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


