
ZELENÉ STĚNY
BIOTILE®



VĚŘÍME   
V INDIVIDUALITY.
Jsme rodinná stavební firma LIKO-S, která je lídrem v oblasti 
zelené architektury. Vzhledem k rozšiřování zastavěných 
ploch jsme se rozhodli stavět jinak a bojovat za životní 
prostředí. Díky systému Živých staveb umíme ozelenit haly, 
rodinné domy, garáže a mnohem více. Vytváříme tak zdravější 
prostor a přispíváme k tepelné stabilizaci budov napříč 
Českem i Slovenskem.

Naším cílem je sázet #DomyJakoStromy a změnit drastický 
charakter současného stavebnictví tak, aby prospíval lidem 
i celé planetě. Dokážeme přírodě dvakrát vrátit co jí stavbou 
„sebereme“. A to doslova.



Exteriérový i interiérový systém zelených stěn  
vhodný pro rozsáhlé plochy.

CO JE BIOTILE®?
Exteriérový i interiérový systém zelených stěn  
vhodný pro rozsáhlé plochy.

CO JE BIOTILE®?
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V posledních letech se obor se zelenými stěnami pořádně 
rozrostl, čímž umožnil inovovat stavebnictví. Hydroponický 
modulární systém zelených stěn Biotile® otevírá fascinující 
svět zelených interiérů i budov v souladu s moderními trendy 
udržitelnosti, ekologie a pozitivního vlivu staveb na životní 
prostředí.

Vertikální zahrady jsou složeny ze sofistikovaného systému 
vegetačních panelů s hydrofilní minerální vlnou, která nemění 
velikost a poskytuje rostlinám ideální prostředí pro růst kořenů 
a časem nedegraduje.

Váš svět plný fascinujících zelených budov.

SNADNÁ ÚDRŽBA

BIODIVERZITA 100% RECYKLÁT TVOŘÍ KYSLÍK
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PLNĚ MODULÁRNÍ ŠPIČKOVÝ DESIGN



Patentovaný systém kapkového zavla-
žování, který je zcela skrytý uvnitř struk-
tury zelené stěny, rovnoměrně distri-
buuje vodu celým systémem do každého 
z modulárních panelů a rostlinám dodá 
přesně takové množství, jaké potřebují.

Umožňuje tak pěstovat rostliny, které 
vyžadují různou úroveň závlahy, hned 
vedle sebe. Přebytečnou závlahu odvádí 
pryč. Biotile® je jedním ze systémů, 
který dokáže pracovat s nízkou spotře-
bou vody, a přesto udrží rostliny svěží. 

Moduly lze přizpůsobit všem tvarům

Systém prověřený tisíci realizací
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Rostliny jsou živé organismy, které napomáhají příznivě 
ovlivňovat klima pracovního prostředí. Přibližují nás našemu 
přirozenému prostředí, pozitivně ovlivňují lidskou psychiku  
a podporují mozkovou funkci, čímž podporují soustředění. 

Rostliny z ovzduší odstraňují značné množství těkavých  
organických látek, pohlcují oxid uhličitý a obnovují kyslík.

Interiér plný zeleně
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Znečištěný vzduch může způsobit 
bolest hlavy, očí, nosu nebo dokonce 
závrať. 

Tam, kde ale byly do kanceláří  
nainstalovány rostliny, se zvýšila  
kvalita vzduchu i pohoda a snížila  
se nemocnost pracovníků. Tím,  
že nás vertikální zahrady přibližují  
k přírodě, snižují míru stresu  
a přímo ovlivňují uživatele budovy. 
Rostliny poskytují uklidňující efekt  
a zlepšují náladu všem v jejich  
blízkosti.

Biotile® je akustickým absorbérem třídy C,  
protože rostliny napomáhají svým velkým  
množstvím malých lístků rozptýlit zvuk.
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Zelené stěny mohou ve městech fungovat jako živé uličky, 

díky kterým je umožněno zeleni přežít a prospívat i v urbani-

zovaných oblastech. Navíc se tak propojíme s přírodou, což je 

důležité právě ve městech, kde je v průměru jen 30 % zeleně.

Fasáda plná života.
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Rostliny na zelené stěně podporují biodiverzitu. 
Lákají k sobě drobné živočichy jako třeba včely, 
motýli a jiný bezobratlý hmyz. Stěny tak posky-
tují potravu ptákům jako kosi nebo sýkorky, kteří 
zde mohou najít útočiště.  
 
Kolemjdoucím pak poskytne vítaný chládek a 
uklidňující efekt.
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Vegetace umístěna ve městech  
významně ovlivňuje kvalitu ovzduší  
a přispívá k redukci tzv. tepelných 
ostrovů. 

Skrze své listy rostliny pohlcují CO2  
a jiné plyny jako např. SO2 nebo NO2  
a zachycují aerosoly. 

Částice, které bychom jinak vdechli 
nebo by se dostali do nejbližšího zdroje 
vody, pak přefiltrují.
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JSME   
RODINNÁ FIRMA
Budovy se zelenými stěnami a fasádami vzbuzují zájem a 
přináší pocit uspokojení z estetického zážitku. Kromě toho 
mají přímý vliv na životní prostředí. Patří sem například 
podpoření a ochrana biodiverzity, snížení znečištění ovzduší 
nebo snížení okolní teploty vzduchu.

Vytvořte si tak velkou stěnu, jak potřebujete. Je to jen na vás. 
Nabídneme vám i nepřeberné množství druhů rostlin včetně 
těch, které jsou zelené po celý rok. Dlouhá životnost stěn je 
zaručena. Jsou totiž navrženy tak, aby byly snadno přístupné 
údržbě i servisu.

Děláme věci jinak, nastavujeme trendy.   
Jsme LIKO-S.



Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu…

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

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

Jsme stavební firma, která i v moderní době bojuje za životní prostředí. Snažíme se zajistit, 
aby naše města byla příjemným místem pro život i dalším generacím. Víme, že kontakt  

s přírodou je esenciálním prvkem k dosažení lidské spokojenosti.

Vyvíjíme technologie, které nám umožňují návrat ke kořenům moderní cestou. Stavěním 
zelených fasád, zelených střech, nebo kořenových čistíren, přinášíme řešení  

pro přírodní tepelnou stabilizaci budov.

ZELENÉ STŘECHY

Zelené střechy nám dávají širokou 
škálu přínosů a výhod. Jsou krásné, 
funkční a snižují náklady na vytápění/
chlazení.

Modulární, samozavlažovací  
a ekologický systém vnitřních zelených 
stěny.

Náš vlastní patent zelených fasád 
efektivně zkrášlí fádní plochu, ušetří 
peníze a prodlouží životnost zateplení.

Nejenom, že zadržují vodu stejně jako 
ostatní zelená řešení, ale dokáží ji i dále 
zpracovat a opětovně využít.

INTERIÉROVÉ ZELENÉ STĚNY

ZELENÉ FASÁDY KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

LIKO-S: INOVATIVNÍ LÍDŘI 


