TVOŘTE S NÁMI
BUDOUCNOST

Staňte se naším partnerem
Jsme lídrem v oblasti zelené architektury a hledáme všechny
fanoušky zeleného stavění. Staňte se naším partnerem a buďte
součástí úspěšného byznysu.

Koho hledáme?
Můžete být fasádní firma, pokrývači, střechaři, tesaři, firma tvořící
modulární domy, interiérová studia, developeři nebo závlaháři,
realizátoři zelených střech, zahradnická firma, zahradnictví, hobby
markety či e-shop se zahradnickými potřebami a vybavením domu.
Zkrátka kdokoliv, komu se líbí naše produkty, má vlastní realizační
kapacity a chce si rozšířit sortiment.

PLANTBOX

A kdo vlastně jsme?
Jsme rodinná stavební firma LIKO-S, která je na trhu téměř 30 let
a rozhodla se vzhledem k rozšiřování zastavěných ploch stavět jinak
a bojovat za životní prostředí. Díky systému Živých staveb umíme
ozelenit haly, rodinné domy, garáže a mnohem více. Vytváříme tak

BIOTILE

Důmyslný systém samozavlažovacích modulů PlantBox
umožňuje díky hloubce truhlíku pěstovat malé i velké rostliny,
ovoce a zeleninu.

Systém živých stěn Biotile lze umístit do exteriéru i interiéru
a jít tak s moderními trendy udržitelnosti a pozitivního vlivu
na životní prostředí.

Je vyroben ze 100% recyklovaného materiálu a lze jej umístit
do interiéru i exteriéru. Díky své modularitě dokáže pokrýt
malé ale i velké plochy do výšky i do šířky.

Tento systém vegetačních panelů umožňuje pěstovat suchomilné a vlhkomilné rostliny vedle sebe, a otevírá tak nový
fascinující svět. Je určen pro rozsáhlé plochy.

ČEMU SE VĚNUJEME?

VÝHODY ŽIVÝCH STAVEB
STAZELENÉ
FASÁDY
Nevyužitou plochu fasád lze zkrášlit naším jedinečným
systémem živé fasády, který zadržuje vodu a umožňuje její
opětovné použití.
Rostliny taktéž zabraňují přehřívání pláště budovy, jelikož
pohlcují teplo, a tím přispívají k ochlazení budovy. Lze vybírat z
přímo kotvené varianty a samonosné varianty.

ZELENÉ
STŘECHY
Díky zeleným střechám lze šetřit peníze a chránit konstrukci
střechy, čímž se prodlouží její životnost. Takové střechy dokážou navíc zachytit dešťovou vodu a díky odpařování této vody
ochlazovat a zvlhčovat své okolí.

Brání šíření hluku

Zlepšují mikroklima

Zkrášlují prostor

Produkují kyslík

Zlepšují
kvalitu vzduchu

Snadná údržba

Filtrace
prachových částic

Tepelná stabilizace

Instalujeme rovné, šikmé a pojezdové střechy, které mohou
být extenzivní nebo intenzivní. Teplotní rozdíly mezi běžnými
krytinami a zelenou střechou dosahují až 40 °C.

POJĎTE S NÁMI RŮST!
Naše produkty jsou kvalitní a žádané. V tom, co děláme, chceme být nejlepší, a proto
dbáme na detail a kvalitu. Z toho důvodu svým partnerům nabízíme pravidelná školení – technická i produktová.

KOŘENOVÁ
ČISTÍRNA
Efektivní využití odpadní vody je docíleno díky kořenové
čistírně. Ta dokáže vytvořit unikátní přírodní biotop a navíc
za pomoci mikroorganismů odpadní vodu proměnit na vodu
užitkovou, kterou lze dále využít.

POPÍNAVKY
Popínavé rostliny lze umístit do exteriéru i interiéru a dokážou jednoduše ozelenit téměř jakoukoliv plochu. Lze je využít
jako moderní způsob dělení prostoru, a navíc jsou atraktivní
díky nízké pořizovací ceně a nízké náročnosti na údržbu.

Poskytneme vám též všechny potřebné prodejní materiály (letáky, brožury, technické
listy) a vaše zelené realizace zveřejníme na našem webu či sociálních sítích.
Kromě toho nám jedou výkonnostní kampaně napříč Českem i Slovenskem a díky
atraktivitě tohoto odvětví se často objevujeme v médiích národní úrovně.

LIKO-S: INOVATIVNÍ LÍDŘI
Inovátorský duch nás pohání vpřed. Neustále vymýšlíme a inovujeme – patříme mezi
špičku evropských výrobců interiérových příček – skleněné, mobilní a interaktivní.
Design příček vyhovuje nejnáročnějším požadavkům na estetiku, praktičnost a akustiku.

ZELENÉ STŘECHY

ZELENÉ FASÁDY

Změňte uspořádání prostor během pár
minut tak, jak zrovna potřebujete.

Vysoké rozlišení, unikátní zvuk
a dotyková obrazovka přímo ve stěně.

INTERIÉROVÉ ŽIVÉ STĚNY

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

Mezi dvě skla vám dokážeme vložit grafiku,
textil, kov… Cokoliv užší než 2 mm.

SilentPET® nebo akustické budky vás ponoří do ticha a odladí akustiku prostoru.

Sídlo společnosti:
LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.zivestavby.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu…

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

