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Přilehlá plocha retenčního jezírka vytváří 
příjemné mikroklima v okolí budovy, v létě 
snižuje teplotu i prašnost. Dostatek čerstvého 
vzduchu zajišťuje topná a větrací soustava 
s rekuperací, která kromě cirkulace vzduchu 
rovněž zajišťuje topení i chlazení. Řada 
podlahových výdechů ve spolupráci se zemním 
kolektorem, sklepním zásobníkem chladu 
a živou fasádou udržují po celý rok uvnitř budovy 
příjemnou teplotu. Díky tomuto unikátnímu 
systému tzv. přirozené tepelné stabilizace není 
třeba LIKO-Noe ani v nejparnějším létě 
klimatizovat. 

Ke zdravému ovzduší uvnitř budovy přispívají také difuzně 
propustné stěny, kterými ven prostupuje nežádoucí vlhkost i Co . 2

V zimě se pak o tepelný komfort kromě výše uvedených systémů 
starají také akumulační kamna, uvolňující do místnosti příjemné 
sálavé teplo. Důraz na zdravé prostředí se odráží i ve vnitřním 
zařízení. Dřevěné stěny i masivní dubová podlaha jsou ošetřené 
ekologickým nátěrem na olejové bázi, který neuvolňuje škodlivé 
chemické výpary. Akustické parametry zlepšují nainstalované 
speciální panely, které jsou navíc vyrobené z recyklovaných PET 
lahví. LIKO-Noe tak prospívá nejenom přírodě, ale i svým 
obyvatelům.

Budova LIKO-Noe se stala vítězem kategorie 
Zdravá kancelář v prestižní soutěži Zasedačka roku 2015.
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Kolektor  
zásobník tepla a chladu

Sklepní zásobník chladu 

orientace budovy 
zabraňující přehřívání

Jezírko Kolektor  
zásobník tepla a chladu

Toto řešení vytápění, větrání a chlazení kombinuje 
sálavý a konvektivní přenos tepla a chladu při 
současné výměně vzduchu s rekuperací. Oproti 
standardnímu řešení se vzduchotechnika 
a teplovodní topná soustava vzájemně podporují 
a výsledkem je dokonalé využití výhod obou 
přístupů. Přívodní vzduch je dohříván masivní 
betonovou topnou podlahou a proudění vzduchu 
zároveň zvyšuje dynamiku přenosu tepla/chladu. 

Topná a větrací soustava 
®AIRCONOMY  

Blízkost vody a živá fasáda tvoří uvnitř budovy i v jejím 
bezprostředním okolí příjemné a zdravé mikroklima. Vnitřní 
atmosféra budovy přinášející tepelný komfort bez nutnosti 
klimatizování snižuje zdravotní rizika a funguje tak jako zdravý 
ostrov. Svou roli zde hraje i pozitivní vliv na dobré psychické 
rozpoložení obyvatel LIKO-Noe. Stačí jen pár kroků 
a z kanceláře jsou venku na čerstvém vzduchu, na lavičce 
u jezírka, které kypí životem. 

Čistý vzduch, čistá voda, 
čisté svědomí
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