
Zdravé a funkční pracovní prostředí
Budujeme druhý domov pro vaši pracovní rodinu
Nejvyšší kvalita řešení detailu



• Česká rodinná fi rma založená v roce 1992 a držitel  tulu 
Rodinná fi rma roku 2014

• Máme pobočky v České republice, Slovensku a Maďar-
sku a exportní partnery v dalších 16 zemích světa

• Řídíme se silnou vizí, fi remní fi lozofi í a kulturou

• Firemní vývojové centrum LIKO-NOE získalo  tul 
Zasedačka roku 2016 v kategorii Zdravá kancelář

• Naše produkty jsou výsledkem vlastního vývoje a výroby

• Většinu zisku dlouhodobě investujeme do inovací, 
výzkumu, vývoje a vzdělávání 

Rodinná fi rma staví pro rodinné fi rmy



Díky své historii, začínající v roce 1992 a bohatým zkušenostem 
umíme realizovat vaši stavbu rychle a bez problémů. Snažíme 
se také, aby vaše pracovní prostředí, druhý domov pro vás 
i vaše zaměstnance, bylo zdravé, funkční a cí  li jste se v něm 
dobře.   

Kompletní řešení exteriéru 
i interiéru
V rámci společnos   LIKO-S vám umíme navrhnout a zajis  t 
také řešení interiéru. Díky našim příčkám bude vnitřní prostor 
splňovat vaše požadavky a představy. Zároveň se nemusíte 
bát změny – naše Živá stavba bude žít vaším životem. 



Mnichovice

V roce 2011 proběhla realizace největšího autosalonu Citroën 
v České republice pro společnos   Auto Babiš. „Filozofi e rodinné 
fi rmy a návaznost na Baťovskou tradici nás přesvědčily, že LIKO-S je 
tou správnou volbou. Slušnost, poc  vost a serióznost jsou pro LIKO-S 

na prvním místě, stejně jako poskytování služeb na nejvyšší úrovni. 
Při realizaci vládla pohoda – od kompletně zajištěných subdodávek, 
přes okamžité řešení problémů, až po několikastupňovou kontrolu.“ 
Manželé Babišovi

Kvalita designového zpracování vnitřních i vnějších prostor byla při 
osobní návštěvě oceněna předními zástupci PSA.

Autosalon Citroën Babiš
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NÁVRH ŘEŠENÍ
Víme, co potřebujete, co chcete, co se vám líbí. Díky naším bohatým zkušenostem umíme navrhnout řešení 
přímo pro vás. 

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE
Rychlá a bezproblémová realizace je pomyslnou třešničkou na dortu. Sledovat náš tým zkušených odborníků při 
práci je radost. 

ZJIŠTĚNÍ POTŘEB
Již od první chvíle s vámi komunikujeme a společně analyzujeme vaše potřeby a představy.



Autosalon AUDI Praha-Kunra  ce

Realizace druhého největšího autosalonu AUDI ve střední Evropě 
proběhla pod taktovkou LIKO-S v roce 2015. Speciální dvouplášťová 
skladba opláštění vyniká náročnos   na detail a přesnost provedení. 
Perforovaný ohýbaný plech byl zadán centrálou společnos   a tvoří 
nezaměnitelnou strukturu.  

Součás   naší dodávky byla také realizace interiérových prosklených 
příček a stejně jako u opláštění byl i zde kladen velký důraz na přesnost 
konstrukčních detailů tak, aby vše vytvářelo harmonický architektonic-
ký celek. Kompletní dílo bylo zrealizováno s naprostou přesnos   na 
milimetry.  

Speciální ohýbaný perforovaný plech tvoří nezaměnitelnou strukturu.





Autosalon Audi

Elegantní řešení kancelářských prostor, které jsou součás   showroomu. 

Autosalon AUDI





Autosalon AUDI



Interiér plně odpovídá konceptu cílení na soukromé zákazníky 
a poskytuje dostatek soukromí a pohodlí pro osobní jednání. 



Kladno

Kladno

Autosalon KIA

Autosalon Alfa Romeo



KladnoAutosalon Opel



Servisy a STK

Nabízíme možnos   spolupráce na dodávce mycích technologií. 






