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KDO JSME?
V CO VEŘÍME?
CO DĚLÁME?

> Česká rodinná firma založená v roce
1992 a držitel titulu Rodinná firma
roku 2014

> Máme pobočky v České republice,
Slovensku, v Maďarsku a Indii
a exportní partnery v dalších
16 zemích světa

> Řídime se silnou vizí, firemní filozofií
a kulturou

> Firemní vývojové centrum LIKO-NOE
získalo titul 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

> Všechny výrobky jsou testovány podle
evropských norem v akreditovaných
zkušebních ústavech

FAMILY OWNED AND
OPERATED COMPANY
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VĚŘÍME, ŽE
NEJLEPŠÍ JE BÝT
NEJLEPŠÍ
Nejlepším se stane ten,
kdo je nejtvrdší sám k sobě.

7
3
2

VĚŘÍME
V DŮLEŽITOST
DETAILŮ
Pro toho, kdo usiluje
o první místo, je detail
absolutní veličinou.

PRINCIPŮ
FIREMNÍ KULTURY
VĚŘÍME
V INDIVIDUALITY
Firma složená
z individualit je firmou ostře
diferencovanou ve všech
svých aktivitách a projevech.
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VĚŘÍME
V NEJVYŠŠÍ
KVALITU
PRODUKTŮ
A SLUŽEB
Kvalitu definujeme jako
přínos (benefit) pro
zákazníka.
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VĚŘÍME V INOVACI,
A TO I ZA CENU
CHYB
Kdo nevidí chyby, kdo se jich
bojí a toleruje je, nemůže
úspěšně inovovat.
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VĚŘÍME
V DŮLEŽITOST
NEFORMÁLNOSTI
KOMUNIKACE
Klíčovými faktory jsou
vstřícnost, soudržnost
a kooperativnost.

VĚŘÍME V RŮST
A ZISK S RADOSTÍ
Náš růst nesmí nikdy ohrozit
kteroukoliv výše zmíněnou
zásadu. Každý z nás sám
a všichni dohromady
musíme umět dobře
hospodařit.

INTERIORS
Dodává montované systémy pro tvorbu
vnitřního prostoru staveb – přestavitelné
a posuvné příčky, vestavky® do hal, akustické
stropní podhledy, laminované sklo
LIKO-Glass® a interaktivní stěny
SMART-i-WALL® .
Tyto systémy sami vyvíjíme a vyrábíme.
www.liko-s.cz

ŽIVÉ STAVBY
Stavíme komerční objekty a dodáváme i do
residenčního sektoru. Zaměřujeme se na zelené
stavění a naší vlajkovou lodí jsou ŽIVÉ STAVBY®,
které jsou pokryté zelenými střechami, zelenými
fasádami a samy dokáží vyčistit odpadní vody.
Naše stavby snižují teplotu v okolí a jsou stavěny
podle konceptu LIKO-Style®.

www.liko-haly.cz
www.zivestavby.cz

INDUSTRY
Náš čistě strojírenský provoz vyrábí
technologické linky pro potravinářství, farmacii
a metalurgii. Naše vyspělé technologické
postupy vyžadují nejvyšší možné know-how
a splňují náročné certifikační procesy.
Specializujeme se na svařování konstrukcí
z nerezi a dalších ušlechtilých kovů.
www.liko-welding.cz

NÁS POZNÁTE VŽDY!

LIKO-STYLE
Chceme být identifikovatelní. Chováním
i oblečením. K image moderní firmy patří
i firemní oblečení. Naše firma se může
pochlubit stylovým a přitom účelným
oblečením, které oceňují nejen zaměstnanci,
ale i partneři a spolupracovníci firmy.
LIKOSÁČEK
Časopis, který žije firmou. Od roku 1998
vydáváme pro zaměstnance a přátele naší
společnosti LIKOSÁČEK oceněný v soutěži
Zlatý středník. Vytištěný jej najdete u nás ve
Slavkově a on-line na našem webu!

K dostání na www.liko-s.cz!

VĚŘÍME V RŮST
A ZISK
S RADOSTÍ

VÝROBA

> máme vlastní výrobou
a absolutní kontrolu nad kvalitou
> krátké dodací lhůty jsou pro nás
samozřejmé

DODÁNÍ

> používáme nejmodernější
technologie

VÝVOJ

BUDUJEME HAPPY
AND GREEN
COMPANY

> ve svých oborech
jsme inovativními
leadery
> zákazníkům přinášíme
širší výběr a více možností
> chytré technologie rozšiřují
využití našich výrobků
> Naše inovace = benefit
pro zákazníka

> disponujeme vlastními
expedičními týmy
> detaily jsou pro nás
důležité
> inovováním konečných
postupů šetříme
zákazníkův čas
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POBOČKY

> pořádek a úsměv jsou
standardem

EXPORTNÍ
ZASTOUPENÍ

16

V
ZEMÍCH

250

VYHODNOCENÍ

ZAMĚSTNANCŮ

> vyhodnocujeme všechny dokončené
zakázky
> držíme se hesla „never perfect“
> inovujeme na základě zkušeností
zákazníka
> zpětná vazba je pro
nás nad zlato

850 mil.

OBRAT ZA ROK 2018

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu…

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

Sídlo společnosti:
LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika
+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

