VSTAVKY inLIKO®

VSTAVKY inLIKO®

interiors
Našim cieľom je byť jednotkou v tom, čo robíme.
Jedine tak môžeme svojim zákazníkom ponúknuť
skutočnú kvalitu.
„Kvalita nie je len obyčajná fráza. Na začiatku stoja
najprísnejšie požiadavky. Tým potom zodpovedajú
výsledky našej práce. Robíme ju s vášňou a naši
zákazníci to oceňujú. Taká je naša stratégia.“
Libor Musil
predseda predstavenstva

Účelné a variabilné

Pred 20 rokmi sme začali vyvíjať
a dodávať vstavané konštrukcie
do hál a pre tieto celky sme
vymysleli meno Vstavky.

Priestory, ktoré práve teraz
potrebujete

VSTAVKY inLIKO®
„RÝCHLE, ČISTÉ NA MIERU”

Inštalácia
bez
obmedzenia
výroby

Rýchlo
a čisto

NOVÝ PRIESTOR
VÝHODY VSTAVKOV inLIKO®
DO HALOVÝCH OBJEKTOV:
• jednoduchá, rýchla a čistá montáž bez
obmedzenia prevádzky
• nenáročná demontáž s možnosťou premiestnenia
vstavkov
• ľubovoľná kombinácia plných a presklených
modulov
• široká ponuka povrchov
• špeciálne akustické riešenia
• bohatá doplnková výbava
Montované vstavky inLIKO® do halových objektov
spĺňajú vysoké nároky na dizajn, variabilitu
a praktické použitie.

NECHAJTE SA
INŠPIROVAŤ
DESIGN A FUNKČNOSŤ V KAŽDOM
DETAILE SYSTÉMOV inLIKO®
Hliníkové profily:
• lakované práškovou farbou
(podľa vzorkovníka RAL)
• eloxované
Výplne:
• sadrokartónové dosky kašírované vinylovou fóliou
(výber povrchov podľa vzorkovníka LIKO-S)
• drevotrieskové dosky s povrchom lamino, alebo
prírodná dýha
• presklené panely so žalúziou ovládanou
kolieskom, alebo tiahlom
Dvere:
• plné, alebo presklené
• konštrukcia dverí – drevený, alebo hliníkový rám
Pomocná oceľová konštrukcia:
• ľahká nosná oceľová konštrukcia
• antikorózna povrchová úprava
• viditeľné časti konštrukcie ošetrené náterom
(podľa vzorkovníka RAL)

PRE ČISTÉ
A KLIMATIZOVANÉ
PRIESTORY
• návrh dispozičného riešenia vstavkov podľa
konkrétnych potrieb prevádzky firmy
• praktické a rýchle oddelenie čistých priestorov
• široký výber príslušenstva
• rýchla a bezproblémová dodávka a montáž
• popredajný servis – zmena dispozície bez
narušenia bežnej prevádzky firmy
Spoločnosť LIKO-S, a.s je držiteľom certifikátu
systému riadenia kvality ISO 9001.

PRESTAVITEĽNÉ
STENY
RÝCHLE ROZDELENIE VÝROBNÝCH HÁL
• jednoduchá a čistá montáž bez obmedzenia
prevádzky
• jednoduchá demontáž a možnosť premiestnenia
stien
• možnosť opakovaného využitia materiálu
• kombinácia plných a presklených modulov
• široká ponuka povrchov
• rýchle a funkčné oddelenie výroby od
administratívnych, alebo skladových priestorov
• akustické oddelenie výrobných priestorov
• oddelenie čistých prevádzok, alebo priestorov so
špeciálnym prostredím
• nové usporiadanie vnútorného priestoru haly

inLIKO®
• v ariabilný Interiérový systém pre halové

vstavky

• inštalácia bez obmedzenia výroby alebo

skladovania

•p
 revádzkové priestory, ktoré práve teraz

potrebujete
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Zvýšený

Dvojpodlažný

Nepriezvučnosť GDD

Nepriezvučnosť drevené dvere

Nepriezvučnosť AL dvere

Nepriezvučnosť presklený modul

NEPRIEZVUČNOSŤ
Rw (dB)

Nepriezvučnosť plný modul

PO dverí

PO preskleného modulu

PO plného modulu

Max. výška modulu

Štandardná výška modulu

Štandardná šírka modulu

Voľba šírky preskleného modulu

Voľba šírky plného modulu

Dilatácia v oboch smeroch

Povrch podľa RAL

Povrch ELOX

Spojovacia lepiaca páska v spoji

Krycia AL lišta v spoji

Krycia PVC páska v spoji

Kombinácia: plná časť × sklo

2. POČET PODLAŽÍ
• prízemný vstavok

Pohľad B

1x presklený modul po stranách

Pohľad A

1x presklený modul stredom

• rohový vstavok – bude mať iba 2 steny

2x presklený modul

3700

• vstavok pristavený ku stene objektu – 3 steny

POŽIARNA
ODOLNOSŤ

Hr. priečky

TECHNICKÉ MOŽNOSTI
SYSTÉMOV

NEPOCHÔDZE PREVEDENIE

1. TVAR VSTAVKOV
• voľne stojaci vstavok – bude mať 4 steny

Dvojpodlažný samostatne stojaci – 7,4 × 6,2 m
7400

• SDK s povrchom Polyrey podľa vzorkovníka výrobcu

7400

• laminovaná drevotriesková doska podľa vzorkovníka výrobcu dosiek

Typy výplní stenových modulov
6200

Presklené steny zasklené bezpečnostným dvojsklom v členení:
• celopresklené, rozdelené vodorovným profilom vo výške dverí

6200

• plech nalepený na DTD doske vo farbe RAL, alebo prírodný hliník

• plný parapet, presklený do výšky dverí, nadsvetlík, sklenený, alebo plný
MODUL N

MODUL N

POCHÔDZE PREVEDENIE STRECHY

MODUL N

• dvere dvojkrídlové v popísaných prevedeniach

MODUL L

• do všetkých presklených modulov je možné vložiť medzisklenné žalúzie

MODUL B

• presklený nadsvetlík od výšky dverí

• špeciálne požiadavky, napr. posuvné dvere, dvere s automatickým
pohonom, rolovacie vráta

• špeciálne požiadavky podľa želania investora

Pohľad A, C

Pohľad B

Pohľad D

MODUL 203

• zloženie stropu obsahuje i kročajovú izoláciu

MODUL 346

• nosnosť stropu 250kg/m2, zaťaženie podlahy pre bežnú kancelársku prevádzku

MODUL 360

MODUL 240

• pochôdzny strop – nosnosť stropu pre 1 osobu za účelom upratovania
a údržby

MODUL 250

Prevedenie stropu:
• nenosný strop – iba podhľad, prípadne doplnenie tepelnou izoláciou

20–34
20–34

21–35

22–37

39–45

POCHÔDZE PREVEDENIE STRECHY

Plné steny môžu byť v týchto prevedeniach:
• SDK doska s vinylovou tapetou DURAFORT podľa vzorkovníka výrobcu
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100.1

OMEGA 100F

3. KONŠTRUKCIA OPLÁŠTENIA VSTAVKU

Pohľad B, C

Pohľad A

6200

Omega
100F

OMEGA 100.1

PRISADENÝ V TVARE „U"
3700

SAMOSTATNE STOJACI

Zvýšený – 6,2 × 3,7 m
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POCHÔDZE PREVEDENIE PODLAHY

• rozmery vstavku: dĺžka × šírka × výška v mm

OMEGA 100

• viacpodlažný vstavok
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4900

• dvojpodlažný vstavok

ROHOVÝ PRISADENÝ

FARBA
RÁMU

Šírka stĺpika (presklený modul)

Jednopodlažný rohový – 4,9 × 3,7 m

ZVISLÝ
SPOJ

Šírka viditeľného stĺpika (plný modul)

PREVEDENIE
MODULU

Plný modul

AK UVAŽUJETE O VYUŽITÍ VSTAVKU, MALI BY STE
SVOJE POŽIADAVKY PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ.
RADI VÁM SO ZADANÍM PORADÍME.

SKLADBY
ZASTROPENIA

Technické parametre vstavkov inLIKO®

inLIKO® – sprievodca systémom vstavkov

3000

Ako správne špecifikovať
požiadavky na vstavok

Montáž vstavku inLIKO®
ČAS: 0h:50m

Založenie obvodovej konštrukcie
ČAS: 1h:30m

Montáž dverovej zárubne
ČAS: 3h:0m

Montáž zastropenia vstavku
ČAS: 6h:15m

Montáž sklenených výplní

ČAS: 1h:10m

Montáž pomocnej konštrukcie
ČAS: 2h:15m

Montáž konštrukcie stropu
ČAS: 4h:25m

Montáž plných výplní
ČAS: 8h:35m

Hotový vstavok

ROZDELENIE FIRMY
INTERNATIONAL
LIKO-Style®

INTERIORS
LIKOfon®
LIKOform®
LIKO-Space®
inLIKO®

ENERGY
Chytrá izolácia®
Živé stavby®

PRODUCTION
Support
Industry
ENERGY

PROD UCTION

INTERIORS

Divízia ENERGY sa zameriava na úsporu
energie. Staviame nové objekty
a zatepľujeme existujúce budovy.
ENERGY využíva skúsenosti , ktoré sme
získali v rámci programov Živé stavby
a Chytrá izolácia.

V Divízii Production pracuje 50
zamestnancov. Všetkých nás spája túžba
podať čo najlepší výkon. Každý deň sa
riadime našimi osvedčenými heslami:
Kvalita je kľúč. Čisté a precízne remeslo.
Veríme v dôležitosť detailu.

Divízia Interiors vyrába montuje
prestaviteľné a posuvné priečky, vstavky
do hál. V tomto obore patríme ku
svetovej špičke. S partnerom budujeme
spoločný podnik na výrobu našich
priečok v Indii.

Spoločnosť LIKO-S bola založená v roku
1992. V súčasnosti sa radí medzi
popredné európske firmy vo svojom
odbore. Máme pobočky na Slovensku,
v Maďarsku a Poľsku a exportných partnerov v 12 krajinách Európy.
Všetkých nás spája spoločná vízia: byť
na špici vo svojom odbore, poskytovať
zákazníkom tie najlepšie možné služby.
V rokovaniach s našimi obchodnými
partnermi pôsobíme ako seriózna,
korektná a solídna firma, snažíme sa

vždy napĺňať pravý zmysel týchto slov.
Vysoké nároky, ktoré na seba kladieme, vytvárajú príležitosť pre ďalší rast
a rozvoj.
V spoločnosti LIKO-S pracujú skúsení
odborníci aj mladí talentovaní ľudia,
ktorí získavajú skúsenosti pri realizácii
projektov doma aj v zahraničí. Pri vývoji
spolupracujeme so špičkovými firmami
z Holandska, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Nemecka, Rakúska, Kanady a USA.
Všetky výrobky sú testované podľa

európskych noriem v akreditovaných
skúšobných ústavoch, vrátane environmentálnych požiadaviek štandardu
LEED.

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

Spoločnosť LIKO-S je držiteľom certifikátov
kvality systémov riadenia ISO 9001
a ISO 14001

LIKO-S, spol. s r.o., Polianky 5, SK-841 01 Bratislava 42
tel.: +421 2 6428 5527, e-mail: info@liko-s.sk

