
AKUSTICKÉ 
BÚDKY

Vaša modulárna kancelária na kolieskach



S4/S6
Space 4 / Space 6

Štandardné

Štandardné 

Doplnkové

Viac miesta pre viac nápadov

Zmeňte stenu na 
obrovský tablet

VÁHA

AKUSTIKA

FARBY 
INTERIÉR

TECHNICKÁ 
ŠPECIFIKÁCIA

FARBY 
EXTERIÉR

STROP A STENY

DVERE

SKLO

VYBAVENIE

S1  320 kg
S2  670 kg

37 dB

Akusticky pohltivý  
materiál  

pravé/levé

Vrstvené akustické 
12 mm

Zásuvka 110-240V  
+ 2 x USB

Modulárny systém umožňuje spojiť 2  
a viac Space 2 a vytvoriť tak malé rokovacie 
miestnosti. Kedykoľvek potrebujete, môžete 
ich opäť jednoducho oddeliť a využívať každý 
zvlášť.

SMART-i-WALL®  
v sebe skrýva techno-
lógie pre vašu prácu  
a prezentáciu. Display 
s vysokým rozlíšením 
4K a možnosťou mul-
titouch pre kooperáciu 
viacerých užívateľov 
naraz. Integrované 
priamo v stene.

S1 S2
Pre nerušené telefonáty

Space 1 Space 2

Pre pokojný rozhovor

Space 1 vytvorí vo vašej kancelárii plávajúci 
ostrov ticha. Najmenší z radu prináša  
najväčšie uvoľnenie.

Štýlový interiérový prvok, ktorý dokáže  
oddeliť, ale predovšetkým vytvoriť nový  
priestor. Ideálny pre maximálnu  
koncentráciu pri práci vo dvojici.

MAXIMÁLNE SÚKROMIE AUTOMATICKÉ  
VETRANIE

INTELIGENTNÉ 
LED OSVETLENIE

ZÁSUVKA   
110-240V + USB

PLUG&PLAY

INTELIGENTNÉ   
RIEŠENIE

V spolupráci so

Použitím našich priečok sme
docielili maximálnu akustiku a teda
súkromie pri vašich rokovaniach.
Záleží na každom detaile.

Jednoduché a rýchle zapojenie
stropom alebo podlahou jedným
káblom.

Vaša modulárna kancelária  
na kolieskách

MODULÁRNE ROZLOŽENIE

MOBILNÝ  NA KOLIESKACH

AKUSTICKÉ BÚDKY

SILEN SPACE JE ŽIVÝ ORGANIZMUS  
rovnako ako vaša spoločnosť - rastie, zmen-
šuje sa a pohybuje sa okolo.

Naše jedinečné riešenie je navrhnuté tak, 
aby neustále zodpovedalo meniacim sa  
potrebám. Môžete ich zväčšiť, zmenšiť  
alebo jednoducho previezť na integrovaných 
kolieskach.

Spojením viac Space 2 môže vzniknúť 
aj malá mobilná zasadačka. Rozdeliť 
naspäť ich môžete kedykoľvek.

Skryté kolieska pre jednoduchý presun 
búdky, kam budete potrebovať.
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Staňte sa naším fanúšikom a buďte súčásťou príbehu…

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

Sídlo společnosti:
LIKO-S, spol. s r.o. 

Polianky 5  
84101 Bratislava 

Slovenská republika

+421 903 727 152 | info@liko-s.sk

www.liko-akustika.sk


