BUĎTE S NÁMI

HAPPY AND GREEN

ZELENÉ FASÁDY
Dopřejte své budově
svěží vzhled
LIKO-S, rodinná firma, výrobce
a dodavatel zelených fasád
FASÁDA NAŠÍ HALY

Zelené fasády
Tento jedinečný systém zelené difuzně otevřené fasády jsme vyvinuli
přímo my v LIKO-Su a máme ho patentovaný. Můžete si ho naživo prohlédnout přímo na naší unikátní budově
LIKO-Noe. Tento systém vám umožní pěstovat ve fasádě téměř vše,
co si budete přát. Živá fasáda budovu v létě chladí, v zimě zahřívá a vytváří příznivé mikroklima.
Rádi vám pomůžeme s výběrem
toho nejlepšího řešení.
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ZELENÉ FASÁDY

Hospodaří s vodou

Dopřejte své budově
svěží vzhled
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Zabraňuje přehřívání
a sálání tepla

03

Snižuje prašnost v okolí
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Pohlcuje hluk z okolí
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Moderní designový
prvek

JAK
PRACUJEME
Koncept

Výběr rostlin a řešení

Instalace

ZAČNI JEŠTE DNES A PŘISPĚJEŠ KE ZLEPŠENÍ
PROSTŘEDÍ A LEPŠÍ EFEKTIVITĚ

Starostlivost

Zelené střechy
Historie zelených střech našeho partnera
sahá až do roku 1989. Má za sebou realizace
v nejrůznějších podmínkách, a ještě nenašel
střechu, která by se nedala ozelenit. Společně dokážeme najít řešení i pro vaši střechu.
Tento systém umí zachytit vodu v retenčním prostoru a dále s ní hospodařit. Díky
chytré aplikaci vás o tom bude i informovat. Potřebujete střechu plochou nebo
se sklonem do 20 %? Nebo prudce se svažující se sklonem více než 20 %? Chcete jen
použít alternativní a kreativní střešní krytinu?
Nic z toho není problém, podívejte se do naší
bohaté galerie referencí a vyberte si přesně
takové řešení, po kterém vaše srdce touží.
Rádi vám pomůžeme s výběrem toho
nejlepšího řešení.

+ 1 milion m2 INSTALOVÁNO VE EVROPĚ
existuje několik tisíc úspěšných projektů

VE FRANCII A VE VÍCE NEŽ 10 ZEMÍCH
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