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                                                                                                                 CENY KATALOG 2017 
Ceny jsou uvedeny za m², v Kč a bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. 

 

                                                                                                                            Rozměr desek: tolerance +/-5 mm 

dukta® JANUS Vnější rozměr cca. d 2500 x š 1020 mm, použitelná plocha: 2,19 m²/deska 

Materiál 
použitelná 

plocha (dxš) tloušťka 
bal. 

jednotka 
cena/m² 
za bal.j. 

termín 
dodání 

cena/m²  
< bal.j.* 

3-vrstvá deska smrk 2300 x 950 mm 27 mm 5 desek 3011,- 4 týdny 3312,- 

MDF natur 2300 x 950 mm 25 mm 5 desek 1827,- 4 týdny 2010,- 
 

  
    

dukta® LINAR Vnější rozměr cca. d 2500 x š 1250 mm, použitelná plocha: 2,82 m²/deska 

Materiál 
použitelná 

plocha (dxš) tloušťka 
bal. 

jednotka 
cena/m² 
za bal.j. 

termín 
dodání 

cena/m²  
< bal.j.* 

MDF natur 2350 x 1200 mm 8 mm 5 desek 1029,- 4 týdny - 

MDF color černá 2350 x 1200 mm 8 mm 5 desek 1995,- 4 týdny 2195,- 

Multiplex buk 2350 x 1200 mm 9 mm 5 desek 1550,- 4 týdny 1705,- 
   

    

dukta® SONAR Vnější rozměr cca. d 2500 x š 1250 mm, použitelná plocha: 2,76 m²/deska 

Materiál 
použitelná 

plocha (dxš) tloušťka 
bal. 

jednotka 
cena/m² 
za bal.j. 

termín 
dodání 

cena/m²  
< bal.j.* 

MDF natur 2300 x 1200 mm 8 mm 5 desek 1064,- 4 týdny 1170,- 

MDF color černá 2300 x 1200 mm 8 mm 5 desek 2058,- 4 týdny - 
   

    

dukta® FOLI Vnější rozměr cca. d 2500 x š 1250 mm, použitelná plocha: 2,78 m²/deska 

Materiál 
použitelná 

plocha (dxš) tloušťka 
bal. 

jednotka 
cena/m² 
za bal.j. 

termín 
dodání 

cena/m²  
< bal.j.* 

MDF natur 2400 x 1160 mm 8 mm 5 desek 1082,- 4 týdny 1190,- 

MDF color černá 2400 x 1160 mm 8 mm 5 desek 2099,- 4 týdny - 
   

    

* Odběr pod balící jednotkou je možný od 1 desky, přímo ze skladu. Odeslání během 2 pracovních dní, 
s výhradou prodeje v mezičase. Ceny tučně = skladem. 

dukta® MDF color, 8mm v jiném barevném provedení je možné od 5 desek. Cena: na poptávku, termín 
dodání: na poptávku 

 
Frézování je vždy podél směru vláken dřeva. Každá deska má z přepravních důvodů po celém obvodu 

nefrézovaný okraj (rozdíl mezi vnějším rozměrem a použitelnou plochou). 

Povrch:    bez PÚ, (Multiplex buk, 3-vrstvá deska smrk: broušeno K60) 

Balení:                              desky na paletách, chráněné dřevěnou bednou 

 
Speciální výroba a přesné rozměry na poptávku. 

Výroba na zakázku je možná od 30 m
2
, resp. 100 m

2
 v závislosti na provedení. 

Maximální velikost desek: 3.000x1.500 mm. 

   dukta
®
 flexible wood  

                                                                         CENÍK   LEDEN 2017 


