®

dukta flexible wood
CENÍK

ZÁŘÍ 2021

CENY KATALOG
Ceny jsou uvedeny za m², v Kč a bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny.
Rozměr desek: tolerance +/-5 mm

dukta® JANUS
Materiál

vnější rozměr
(dxš) v mm

použitelná plocha
(dxš) v mm

tloušťka

bal.
jednotka

cena/m²

termín
dodání

3-vrstvá deska smrk
MDF natur

2500 x 1020
2500 x 1020

2370 x 970
2370 x 970

27 mm
25 mm

1 deska
1 deska

4001,2160,-

skladem*
skladem*

Materiál

vnější rozměr
(dxš) v mm

použitelná plocha
(dxš) v mm

tloušťka

bal.
jednotka

cena/m²

termín
dodání

MDF natur
MDF color černá, sv.šedá
MDF color tmavě šedá
Multiplex buk

2500 x 1250
2440 x 1250
2440 x 1250
2500 x 1250

2350 x 1200
2280 x 1200
2280 x 1200
2350 x 1200

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

5 desek
1 deska
5 desek
1 deska

1594,3142,3142,2406,-

4 týdny
skladem*
4 týdny
skladem*

Materiál

vnější rozměr
(dxš) v mm

použitelná plocha
(dxš) v mm

tloušťka

bal.
jednotka

cena/m²

termín
dodání

MDF natur
MDF color černá, šedá

2500 x 1250
2440 x 1250

2320 x 1200
2320 x 1200

8 mm
8 mm

1 deska
5 desek

1768,3019,-

skladem*
4 týdny

Materiál

vnější rozměr
(dxš) v mm

použitelná plocha
(dxš) v mm

tloušťka

bal.
jednotka

cena/m²

termín
dodání

MDF natur
MDF color černá, šedá

2500 x 1250
2440 x 1250

2330 x 1160
2270 x 1160

8 mm
8 mm

1 deska
5 desek

1768,3019,-

skladem*
4 týdny

dukta® LINAR

dukta® SONAR

dukta® FOLI

* Malé množství skladem, s výhradou prodeje v mezičase. Termín dodání od 5 desek je 3-4 týdny.
Ceny tučně = skladem. Cenu účtujeme za celou plochu desky tj. vnější rozměr desky.
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, 3vrstvá deska smrk: broušeno K60)
Balení:
desky na paletách, chráněné dřevěnou bednou (účtujeme paušálně balné 500,- Kč)
Speciální výroba a přesné rozměry na poptávku.
2
2
Výroba na zakázku je možná od 30 m , resp. 100 m (jiný materiál nebo frézování) v závislosti na provedení.
Maximální velikost desek: 2700 x 1300 mm.
FK dřevěné lišty, spol. s r.o.
671 53, Bojanovice 79
Czech republic
tel.: +420 515 200 922, 930
odbyt@fklisty.cz / www.fklisty.cz
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dukta flexible wood
CENÍK

ZÁŘÍ 2021

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

Povrchová úprava – na objednávku od 5 desek
cena za

m²
m²
m²
m²
**Náklady na vzorky jsou účtovány samostatně.
bezbarvý lak
lakování RAL – standardní barvy
lakování RAL s přesnou specifikací**
akustický vlies na spodní straně (bílá, černá)

JANUS

1075,1373,1716,-

LINAR

717,915,1144,636,-

SONAR

717,915,1144,636,-

FOLI

717,915,1144,636,-

termín
dodání

1 týden
1 týden
1 týden
2 týdny

Standardní barvy: bílá RAL 9010
šedá RAL 7000
černá RAL 9005

Pozn.: V případě barevného lakování na pohledové straně je zadní strana desek lakována bezbarvým lakem.
U typu frézování JANUS: +50 % za oboustranně pohledovou PÚ.

Akustický vlies na spodní straně.

TIP: Vyžádejte si vzorek dukta®
velikosti A4 nebo vzorový box
se všemi typy frézování.
FK dřevěné lišty, spol. s r.o.
671 53, Bojanovice 79
Czech republic
tel.: +420 515 200 922, 930
odbyt@fklisty.cz / www.fklisty.cz

