
AKUSZTIKUS 
TÁRGYALÓFÜLKÉK

Az Ön moduláris irodája,  
mely kerekeken gördül!



S1 S2 S4/S6
A zavartalan telefonáláshoz

Space 1 Space 2 Space 4 / Space 6

Standard 

Standard 

Kiegészítő

A nyugodt beszélgetésekhez Még több hely a még több ötletnek

Csináljon a falból 
egy óriási táblagépet

A Space 1 a csend úszó szigetét hozza létre 
irodájában. A termékcsalád legkisebbje nyújt-
ja a legnagyobb szabadságot.

SÚLY

AKUSZTIKA

SZÍNEK 
BELTÉR

MŰSZAKI 
LEÍRÁS

SZÍNEK 
KÜLTÉR

MENNYEZET ÉS FALAK

AJTÓ

ÜVEG

TARTOZÉKOK

S1  320 kg
S2  670 kg

37 dB

Akusztikus zajelnyelő  
anyag  

jobb/bal

Laminált akusztikus 
12 mm

110-240V-os aljzat 
+ 2 x USB

Stílusos beltéri elem, amely egyaránt alkal-
mas térelválasztásra, de leginkább egy új tér 
kialakítására. Ideális a munka közbeni töké-
letes összpontosításhoz, két ember számára.

A moduláris rendszer 2 vagy több Space 2 
összekapcsolását teszi lehetővé, amelyek 
segítségével kis tárgyalóhelyiségeket hoz-
hat létre. Ha szüksége lenne rá, bármikor 
könnyedén szétválaszthatja, és egyenként is 
felhasználhatja őket.

A SMART-i-WALL®  
magában foglalja a 
munkájához és a pre-
zentációihoz szükséges 
technológiát. Nagy 
felbontású 4K kijelző 
multitouch funkcióval, 
több felhasználó egyidejű 
együttműködéséhez.  
Egyenesen a falba 
építve.

TÖKÉLETES MAGÁNSZFÉRA AUTOMATIKUS 
SZELLŐZTETÉS

INTELLIGENS 
LED MEGVILÁGÍTÁS

ALJZAT   
110-240V + USB

PLUG&PLAY

MODULÁRIS ELRENDEZÉS

MOBIL  A KEREKEKNEK  
KÖSZÖNHETŐEN

OKOS   
MEGOLDÁSOK

AKUSZTIKUS TÁRGYALÓFÜLKÉK

A SILEN SPACE ÉLŐ ORGANIZMUS  
ahogyan az Ön vállalata is, amely igény sze-
rint terjeszkedik, zsugorodik és mozog.

Egyedi megoldásunkat úgy terveztük , hogy 
az mindig megfeleljen változó szükségletei-
nek. Nagyíthatja, kisebbítheti, vagy, az integ-
rált kerekeknek köszönhetően egyszerűen 
áthelyezheti.

Együttműködésben

Több Space 2 összekapcsolásával 
akár egy kis mobiltárgyalót is 
létrehozhat, amelyet bármikor újra 
szétválaszthat.

Rejtett kerekek a fülke egyszerű 
mozgatásáért,  bárhol is van rá 
szüksége.

Válaszfalaink használatával 
maximális zajszigetelés érhető el, így 
biztosított a bizalmas környezet  
a tárgyalások során.  
Minden részlet számít.

Egyszerű és gyors bekötés 
a mennyezeten vagy a padlón  
keresztül egy kábellel.

Az Ön moduláris irodája,  
mely kerekeken gurul!
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Kövessen minket, és legyen részese a történetünknek…

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

Címünk:
LIKO-S Kft. 

Budapest 1116 
Barázda utca 42. 

Magyarország

+36 1 433 42 68 | info@liko-s.hu

www.liko-s.hu


