inLIKO® BEÉPÍTÉSEK
inLIKO® BEÉPÍTÉSEK– HU

interiors
Célunk, hogy az elsők legyünk abban, amit csinálunk.
Kizárólag így tudjuk ügyfeleinknek felajánlani a valódi
minőséget.
„A minőség nem csupán egy frázis. A lehető
legszigorúbb követelményekkel kezdődik. Ezekkel
lesznek azonosak munkánk eredményei. Munkánkat
szenvedéllyel végezzük, és ügyfeleink ezt értékelik.
Ilyen a mi stratégiánk.“
Libor Musil
Az igazgatótanács elnöke

Célszerű és variálható

Húsz évvel ezelőtt elkezdtük
fejleszteni, gyártani és szállítani
a csarnokokba beépíthető
szerkezeteket, melyeknek
a Beépítések (Vestavky®) nevet
találtuk ki.

A terek, amelyekre épp
most van szükség.

inLIKO® BEÉPÍTÉSEK
„GYORSAN, TISZTÁN, MÉRETRE”

A gyártás
akadályozása
nélküli
installáció

Gyorsan és
tisztán

AZ ÚJ TÉR
AZ inLIKO® CSARNOK BEÉPÍTÉSEK ELŐNYEI:
• Egyszerű, gyors és tiszta szerelés, a termelés/
üzemelés korlátozása nélkül
• Igénytelen leszerelés, az építmény
áthelyezésének lehetőségével
• A teli és üvegezett modulok tetszőleges
kombinációja
• A különböző felületek széles választéka
• Speciális akusztikus megoldások
• A kiegészítők bőséges választéka
A szerelt inLIKO® csarnok beépítések, megfelelnek
a formatervezés, variálhatóság, valamint a
gyakorlatias felhasználás iránti magas szintű
követelményeknek.

ENGEDJE, HOGY
INSPIRÁLJUK
FORMATERVEZÉS ÉS
FUNKCIONALITÁS AZ inLIKO®
VALAMENNYI RÉSZLETÉBEN
Alumínium profilok:
• Porszórással felületkezelt (RAL katalógus
szerint)
• Eloxált
Kitöltések:
• Gipszkarton lemezek, PVC fóliával kasírozva
(felület választék a LIKO-S mintakollekció
szerint)
• Farostlemez lapok laminált, vagy természetes
furnér felülettel
• Üvegezett panelek, forgókarral, ill. húzókarral
mozgatható redőnyökkel
Ajtók:
• Teli, vagy üvegezett
• Ajtószerkezetek - fa-, ill. alumínium keret
Segéd acélszerkezet:
• Könnyű, acélból készülő tartószerkezet
• Rozsdamentes felületkezelés
• A szerkezet látható részei festéssel kezeltek
(RAL katalógus szerint)

A TISZTA
ÜZEMEKHEZ ÉS
KLIMATIZÁLT
TEREKHEZ
• A beépítések diszpozíció megoldásának
megtervezése, a cég konkrét igényeinek
megfelelően
• A tiszta területek praktikus és gyors leválasztása
• Bőséges tartozék választék
• Gyors és gördülékeny szállítás és szerelés
• Értékesítés utáni szerviz – diszpozícióváltoztatás,
a cég mindennapi működésének megzavarása
nélkül
A LIKO-S, a.s. rendelkezik az ISO 9001
minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal.

ÁTSZERELHETŐ
FALAK
GYÁRTÓ CSARNOKOK GYORS ELVÁLASZTÁSA
• Egyszerű és tiszta szerelés, a működés
korlátozása nélkül
• Egyszerű leszerelés, valamint a falak
áthelyezésének lehetősége
• Az anyag újbóli felhasználásának lehetősége
• A teli és az üvegezett modulok kombinálhatósága
• Széles felület választék
• A gyártás, az adminisztrációs -, és raktári
területek gyors és funkcionális leválasztása
• A gyártó területek akusztikus elválasztása
• A tiszta üzemek, vagy a speciális környezetű
területek elválasztása
• A csarnok belső területeinek új elrendezése

inLIKO®
• Variálható beltéri rendszer csarnok 		
beépítéshez
• Installálás a gyártás, ill. raktár
működésének akadályozása nélkül
• Az éppen szükséges üzemi területek
• Gyors és tiszta megoldás
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Az inLIKO® beépítések műszaki paraméterei

ÖNÁLLÓAN ÁLLÓ

„U“ ALAKBAN BEÜLTETETT

B, C nézet

A nézet

6200

Kétszintes, önállóan álló – 7,4 × 6,2 m
7400

7400

Falmodulok kitöltései

A, C nézet

B nézet

D nézet

MODUL N
MODUL 203

MODUL N

MODUL N

MODUL 346

MODUL 240

A mennyezetek kivitelezése
• Nem teherhordó mennyezet – csupán álmennyezet, alkalmasint
hőszigeteléssel kiegészítve
• Járható mennyezet – a mennyezet teherbírása 1 személy, takarítási és
karbantartási célokra
• A mennyezet teherbírása 250kg/m2, a padló teherbírása a szokásos irodai
terhelésnek felel meg
• A mennyezet szerkezet tartalmazza a lépéshang-szigetelést
• Különleges igények a beruházó igényei szerinta

MODUL 360

• Különleges igények, pl. tolóajtó, automata meghajtású ajtó, gördülő kapu

MODUL 250

JÁRHATÓ TETŐ KIVITEL

MODUL L

MODUL B

6200

Üvegezett falak – biztonsági dupla üveggel, következő tagolással:
• Teljes üvegezésű, az ajtó magasságában vízszintes profillal elválasztva
• Teli parapet, az ajtó magasságáig üvegezve, felső világítóablak, üveg, vagy teli
• Üvegezett felső világítóablak az ajtó magasságától
• Valamennyi üvegezett modulba redőny helyezhető az üvegek közé
• Kétszárnyas ajtók az ismertetett kivitelekben

6200

• DTD lapra ragasztott lemez RAL színekben, ill. természetes alumínium

Léghangszigetelés GDD
20–34

Léghangszigetelés faajtó

20–34

21–35

22–37

JÁRHATÓ TETŐ KIVITEL

A teli falak a következő kivitelben állnak rendelkezésre:
• SDK lemez, DURAFORT PVC tapétával a gyártó mintakollekciója szerint
• SDK, Polyrey felülettel, a gyártó mintakollekciója szerint
• Laminált farostlemez, a farostlemez gyártójának mintakollekciója szerint

21–35

Léghangszigetlés AL ajtó
22–37

Léghangszigetelés üvegezett modul és faajtó

Léghangszigetelés teli modul
47–49

39–45
39–45

EI/EW 30

○
○
○
○
○

EI45/EW 60

EI/EW 60

○
○
○

47–49

Tűzbiztonság ajtó

Tűzbiztonság üvegezett modul

Tűzbiztonság teli modul

○
○
○

Válaszfal vastagsága
100
100

100

Oszlop magassága (üvegezett modul)
80
37

46/80

Látható oszlop szélessége (teli modul)
43
37

32

Modul maximális magassága
3000
8000

8000

Modul szabványos magassága
3000
3000

3000

Modul szabványos szélessége
900/1200

1200

Üvegezett modul szélesség választása

Teli modul szélesség választása

Mindkét irányú dilatáció

RAL szerinti felület

Kötésben Al takaróléc

Omega
100.1

OMEGA 100F

SAROKBA ÜLTETETT

3700

3. A BEÉPÍTÉS PALÁSTJÁNAK SZERKEZETE

1200

• A beépítés méretei: hosszúság × szélesség × magasság mm-ben

Omega
100F

OMEGA 100.1

• Többszintes beépítés
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Emelt – 6,2 × 3,7 m
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JÁRHATÓ PADLÓ KIVITEL

OMEGA 100

• Kétszintes beépítés

Omega
100

Kötésben PVC takaró szalag

4900

2. SZINTEK SZÁMA
• Földszinti beépítés

Kombináció: teli rész x üveg

• Sarok beépítés – csupán két fal

1x oldal üvegezett modul

B nézet

1x középen üvegezett modul

A nézet

Teli modul

• Az építmény falához épített beépítés – 3 fal

RENDSZEREK MŰSZAKI
LEHETŐSÉGEI
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1. A BEÉPÍTÉS FORMÁJA
• Szabadon álló beépítés – négy fal lesz az eredmény

2x üvegezett modul

NEMJÁRHATÓ KIVITEL

KERET
SZÍNE

ELOX felület

Egyszintes sarokbeépítés – 4,9 × 3,7 m

FÜGGŐLEGES KAPC.

Kötésben összekötő ragasztószalag

A MODUL
KIVITELEZÉSE

3000

AMENNYIBEN TERVEZI, HOGY BEÉPÍTÉST VALÓSÍT
MEG, KÉRJÜK, SPECIFIKÁLJA PONTOSAN IGÉNYEIT,
SZÍVESEN ADUNK TANÁCSOT A FELADATHOZ

MENNYEZET
SZERKEZETEK

inLiko® – beépítés rendszer kalauzEgyszintes

3700

Hogyan határozzuk
meg helyesen a Beépítés
(Vestavek®) iránti igényeinket

Az inLIKO® beépítés szerelése
ČAS: 0h:50m

A keretszerkezet kialakítása
IDŐ: 1h:30m

Ajtókeret szerelése
IDŐ: 3h:0m

Beépítés tető szerelése
IDŐ: 6h:15m

Üvegezett elemek szerelése

ČAS: 1h:10m

Segédszerkezet szerelése
IDŐ: 2h:15m

Mennyezet szerkezet szerelése
IDŐ: 4h:25m

A teli elemek szerelése
IDŐ: 8h:35m

A kész beépítés

RÓLUNK
BÍZUNK
A NÖVEKEDÉSBEN
ÉS A NYERESÉG
ÖRÖMÉBEN
GYÁRTÁS
KÉZBESÍTÉS
HAPPY AND GREEN
COMPANY

3

FIÓKVÁLLALAT

KIÉRTÉKELÉS

> Határozott cégi filozófiával, pontos
jövőképpel és kultúrával vezetjük
a céget

> Fiókvállalatanink Csehországban,
Szlovákiában, Magyarországon
és további 16 országában export
parnerek

> A cégi fejlesztési centrum a
 	 LIKO-NOE elnyerte 2016-ban az Év
irodája címet az Egészséges iroda
kategóriában

EXPORT
KÉPVISELET

16

ORSZÁGBAN

FEJLESZTÉS

> Cseh családi cég, ami 1992-ben
alakult és 2014-ben elnyerte
Családi cég címet.

235
MUNKÁS

21 Mio.

NYERESÉG A 2016-ES ÉVBEN

ENERGY
Adminisztratív, logisztikai és
gyártó épületeket gyárt és
kivitelez a vállalkozóknak. Specializációink a kisebb és közepes
céges központok kialakítása
Kanadai fújt hőszigeteléssel Icynene® izoláljuk az épületeket.

www.zivestavby.cz
www.liko-noe.com

LIKO-S, Kft. Vahot utca 6, 1119 Budapest, Magyarország,
tel.: +36 1 433 42 68, e-mail: info@liko-s.hu

www.liko-s.hu

PRODUCTION
Az anyagok széles skálájára
specializálódunk, mint az acél,
rozsdamentes acél, hőálló
anyagok, valamint alumínium.
Pontos fém részek gyártása- a
koncepciótól a végtermékig.
Ennek a divízió gyártásnak a
több mint 90%-át exportáljuk.

INTERIORS
Szerelt rendszereket szállít
építkezések belső tereinek kialakításához – Áttszerelhető és eltolható válaszfalak csarnok beépítések, laminált LIKO-Glass®üveg,
akusztikus álmennyezetek,
interaktív SMART-i-WALL®.falak.
Ezeket a rendszereket feljlesztjük
és gyártjuki.

www.weldinginausterlitz.com

ww.liko-s.hu

