Budte s námi
happy and green
Střecha Liko-Noe ®

O LIKO-Su
LIKO-S je rodinná firma, výrobce a
dodavatel zelených fasád, střech a
fasádních kořenových čistíren. Námi
dodávané produkty jsou výledkem
vlastního vývoje a výzkumu. přičemž
využívame i poznatky předních
světových firem.

®

ZELENÉ STŘECHY

Poslední léta je trend jasný, je to
návrat k přírodě, šetření přírodními
zdroji a také zmírňování oteplovaní a
nedostatku vody nejen pro plodiny,
ale také pro lidi. V souhrnu pozitivních ekologických a ekonomických
charakteristik
přispívají
zelené
střechy k dosažení budoucí udržitelné architektury.

Dopřejte své budově
zdravý a svěží vzhled
LIKO-S, rodinná firma, výrobce
a dodavatel zelených střech

Rádi Vám pomůžeme s výběrem
toho nejlepšího řešení.
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+ 1 milion m2 INSTALOVÁNO V EVROPĚ
několik tisíc úspěšných projektů

VE FRANCII A VE VÍCE NEŽ 10 ZEMÍCH

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
CZ - 684 01 Slavkov u Brna
+420 544 22 11 11
info@liko-s.cz

www.zelenafasada.cz

Zelená střecha našeho
vývojového centra Liko-Noe®

DRUHY, TYPY A SYSTÉMY
zelených střech

POSTAVME
MĚSTA
OBYVATELNÁ
ZDRAVÁ
A ZELENÁ
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Extenzivní zelené střechy

Intenzivní zelené střechy

Lehká skladba
Nízká náročnost na údržbu

Vytváří plnohodnotnou zahradu
Neomezené možnosti vzhledu a využití

Zelené střechy nám dávají širokou škálu
přínosů a výhod. Jsou krásné, funkční a dokonce nám pomáhají šetřit peníze. Zelené
střechy chrání hydroizolaci i konstrukci střechy
před teplotními výkyvy, kroupami, klimatickými
vlivy a tím prodlužují její životnost.
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Zelené střechy dokážou zachytit dešťovou
vodu čímž odlehčují kanalizačnímu řádu a
současně díky odpařování zachycené vody
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Skalní rostliny

Travnaté koberce

Jednoduchý systém montáže bez děr do hydroizolace střechy
Prodlužuje životnost střechy a zabraňuje přehřívání

Ochlazuje a zvlhčuje okolí
Svěží vzhled

své okolí. Tím také zelené střechy výrazně
přispívají k ochlazení budovy v létě. Díky
zelené střeše a zeleným stěnám si u svého
střešního bytu s nádherným výhledem můžete
vytvořit zelenou oázu ve středu rozpáleného
města.
Mezi další přínosy patří pohlcování prachu,
snížení hlučnosti a mnoho dalších. Navíc díky
masivnějšímu rozšíření již nejsou zelené
střechy jen pro pár vyvolených jedinců, ale
stávají se častou součástí budov. Společnost
odborným zázemín i pro ty nejnáročnější
zelené projekty.
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ZinCoGmbH
GmbH
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Šikmé zelené střechy (sklon přes 25 %)

Vodu zadržující prvky na střešní zahradě

Jedinečný vzhled
Zabraňují přehřívání

Zachytí až 100 mm přívalových srážek
Odlehčují kanalizace a ochlazují okolí

Organická hmota

Zlepšuje mikroklima

Poskytuje řízení systému
využití dešťové vody

Snižuje náklady
na renovaci

Ornice
Vegetační vrstva
Systémový substrát
Filtrační vrstva

Snižuje náklady
na energie

Podloží

Odvodňovací vrstva

Ochraní vrstva

Váže prach a
toxické částice

Zlepšuje ochranu
proti hluku

Zvyšuje zadržování vody

Vytváří další prostor

Střešní konstrukce
Hydroizolace
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Podložka
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