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01hodnoty

› věříme, že nejlepší je být nejlepší

› věříme v důležitost detailů

› věříme v lidi jako v individuality

› věříme v nejvyšší kvalitu produktů a služeb

› věříme v inovaci i za cenu chyb

› věříme v úlohu neformálnosti jako podpory komunikace

› věříme v růst a zisk jako potenciál našeho dalšího rozvoje

„Naše společnost vyrostla v prosperující firmu tak, že den za 

dnem naplňovala všechny tyto hodnoty. Tak to trvá již 20 let. 

A další roky jsou před námi.“
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Věříme V důležiTosT deTAilů
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kvalita Kvalita je Klíč 
›  Odráží se ve způsobu, jak komunikujeme se 

zákazníkem a jak zjišťujeme jeho potřeby.
›  Prodáváme odborné znalosti našich techniků  

a dělníků – řemeslníků.
›  Používáme nejmodernější technologie  

a sofistikované pomůcky.
›  Udržujeme pořádek a systém ve výrobních prostorech.

Dáváme našim výrobkům vše, co je 
třeba. Jsme odborníci, pracujeme 
pečlivě, nakupujeme a vyrábíme 
z nejlepších materiálů a s pomocí 
nejmodernějších technologií. 
Snažíme se, aby finálním produk-
tem byl vždy spokojený zákazník, 
který se k nám opakovaně vrací. 

Kvalita je klíč - je naše heslo, které 
si nenecháváme jen pro sebe. Ně-
kdo tomu říká marketing.

Řemeslo je základ 
Za všemi našimi výrobky se skrývá 
řemeslo. Je to um, který je v rukou 
našich dělníků. 
Vedení společnosti si váží jejich 
práce a vytváří jim maximální 
komfort pro jejich náročnou práci. 
Dohromady tvoříme stabilní tým 
odborníků zaručující čistě provede-
né řemeslo.
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technologie Moderní technologie - jejich použití 
je nutnou podMínKou K toMu, aby 
výrobKy z nerezových ocelí a hliníKu 
dosahovaly co nejvyšší Kvality. 
›  Precizní dělení materiálu vodním paprskem  

a laserem
›  Přesně tvarované polotovary na CNC  

ohraňovacím lisu

Základním předpokladem pro zho-
tovení kvalitních výrobků je přesně 
a dokonale tvarovaný a obrobený 
materiál. Dělení plošných materiálů 
provádíme vodním paprskem nebo 
laserem. Plechové dílce tvarujeme 
na nejmodernějším CNC ohraňova-
cím lisu. 
Opracování polotovarů před sva-
řením provádíme na konvenčních 
nebo numericky řízených obrábě-
cích strojích.

Svařování věnujeme pozornost na 
dvou úrovních: používáme nejmo-
dernější svařovací agregáty a záro-
veň dbáme na co nejvyšší odbornost 
našich svářečů, kteří pravidelně 
podstupují certifikační zkoušky. 
Neustále obnovujeme náš strojní 
park, potažmo všechny technologie, 
které nám umožňují plnit požadavky 
zákazníků, ať už jde o kvalitu nebo 
termíny dodávek.

Finální vzhled každému výrobku 
dává povrchová úprava. Ta může 
mít mnoho tváří. Disponujeme 
například mokrou lakovací kabinou, 
povrch lze upravit také pomocí 
práškového lakování. Povrchy 
nerezových výrobků umíme mořit 
a pasivovat nebo tryskat balotinou. 
Díly a konstrukce je také možné 
pozinkovat.
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Věříme V lidi jAko V iNdiViduAliTy
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V mnoha Skandinávských bytech slouží 
u nás smontované šachty a zásobují 
tamní rodiny elektřinou a vodou. Vyrá-
bíme je pro firmu NCC.

Srdcem montážní haly na výrobu robotů 
ENGEL jsou zvedací plošiny vyrobené 
ve spolupráci s firmou Columbus Mc 
Kinnon Austria.

DOPrAVNíKy POšTOVNíCh ZáSiLEK PrO FrANCOuZSKéhO PArTNErA
Za uplynulých 20 let není na světě mnoho míst a oborů, kde byste se nesetkali s našimi výrobky. už deset let třídí dopravníky 
francouzské pošty zásilky, které pak putují do celého světa.

Významný ekologicky přínos mají čistící 
stroje na tiskařské matrice, vyráběné 
pro firmu  Polymount, která je vyváží na 
všechny kontinenty.

Moderní doba přinesla do restaurací a našich kuchyní rychlost ve formě polotovarů. 
Fritovací stroje, ve kterých se smaží hranolky nebo hamburgery, vznikají v našich 
dílnách. Precizní svařované sestavy z nerezové oceli se špičkovým povrchem vyváží 
náš holandský zákazník do celého světa. 

Světové umění, prezentované ve 
vídeňské Státní opeře se odehrává na 
prknech, nesených námi vyrobenými 
jevištními vozy.
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nejlepšíM serviseM pro záKazníKa  
je aKtivní KoMuniKace jaK ve fázi 
obchodního jednání, technicKé 
přípravy, výroby taK i při dodání

Kompletní dokumentace je nezbyt-
ným předpokladem pro přesnou 
výrobu. Dokážeme o ní diskutovat, 
případně ji upravit, a tak předejít 
možným závadám. umíme být 
partnerem pro vaše projektanty a 
konstruktéry. 
Servis je nedílnou součástí našich 
služeb. Snažíme se aktivně poskyto-
vat servis již při úvodních obchod-
ních jednáních, ve fázi technické 
přípravy, při výrobě i po dodání.

Vyhodnocení zakázky není jen eko-
nomickým pohledem. Analyzujeme 
nedostatky a pracujeme na jejich 
odstranění. Chceme, aby spokojený 
zákazník byl naší nejlepší referencí. 
Sdělte nám prosím, co můžeme v 
příští dodávce vylepšit.

spolehněte se na nás, 
nenecháme vás v tom!

Kontrola je nedílnou součástí 
výrobního procesu, příležitostí, jak 
zabezpečit bezvadný stav výrobků. 
Vždy dokládáme protokol o výstupní 
kontrole, prohlášení o shodě a pro-
tokol o provedené zkoušce těsnosti. 
Následná doprava hotového výrobku 
probíhá tak, aby nedošlo k jeho 
poškození. Vyfotíme a zdokumen-
tujeme stav zabalení a naložení při 
odjezdu od nás.
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LIKOfon®
LIKOform®
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rozdělení firmy

enerGy
Divize ENErGy se zaměřuje na úsporu 
energií. Stavíme nové objekty a zateplu-
jeme existující budovy. ENErGy využívá 
zkušenosti, které jsme získali v rámci 
programů Živé stavby a Chytrá izolace. 

production
V divizi Production pracuje 50 zaměst-
nanců. Všechny nás spojuje touha 
podávat co nejlepší výkon. Každý den 
se řídíme našimi osvědčenými hesly: 
Kvalita je klíč, Čisté a precizní řemeslo, 
Věříme v důležitost detailu.

inTeriors
Vyrábí a dodává montované systémy 
pro tvorbu vnitřního prostoru admini-
strativních, průmyslových a veřejných 
budov – přestavitelné a posuvné příčky, 
vestavky® do hal, akustické stropní 
podhledy. 

Společnost LiKO-S byla založena v 
roce 1992. V současnosti se řadí mezi 
nejlepší evropské firmy ve svém oboru. 
Máme své pobočky na Slovensku, v Ma-
ďarsku a Polsku a exportní partnery ve 
12 zemích Evropy. V našich pracovních 
týmech jsou vedle zkušených evrop-
ských odborníků i mladí talentovaní 
lidé. Všechny nás spojuje společná vize 
a firemní filozofie: být na špici a nejlepší 
ve svém oboru, poskytovat zákazníkům 
ty nejlepší možné služby. V jednání s 
našimi obchodními partnery působíme 
jako seriózní, korektní a solidní firma, 
snažíme se vždy naplňovat pravý smysl 
těchto slov.

Naše strategie a vysoké nároky, které 
si klademe sami na sebe, vytvářejí 
nové zdroje pro růst a vývoj. Lidé ve 
společnosti LiKO-S získali při realizaci 
tisíců projektů v mnoha zemích unikátní 
zkušenosti, které jsou zapracovány ve 
vývoji výrobků a v systémech práce. Na 
vývoji spolupracujeme se špičkovými 
firmami z holandska, Dánska, Belgie, 
švýcarska, Německa, rakouska, Kanady 
a uSA.
Výrobní divize disponují nejmoder-
nějším strojním vybavením. Jejich 
výrobní kapacita je flexibilní a může 
splnit i nejnáročnější požadavky klientů. 
Všechny výrobky jsou testovány podle 

evropských norem v akreditovaných 
zkušebních ústavech, včetně a enviro-
mentálních požadavků standardu LEED.

      
Společnost LiKO-S je držitelem certifiká-
tů kvality systémů řízení iSO 9001 a iSO 
14001.



LiKO-S, a.s.
u Splavu 1419, CZ-684 01 Slavkov u Brna

tel.: +420 5 44 22 11 11
e-mail: info@liko-s.cz

www.liko-s.cz


