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Montážní příslušenství pro dukta  JANUS - jako volně stojící prvek:®
 

dukta  pro tloušťku desek: 25 resp. 27 mm®
 

označení            rozměr                 typ            

DU.AL05        23 x 32 mm       rovná lišta                -                          -

DU.AB05-603   23 x 32 mm          oblouk              603 mm            571 mm

DU.AB05-303   23 x 32 mm          oblouk              303 mm            271 mm

DU.AL07        23 x 42 mm       rovná lišta                -                          -

DU.AB07-610   23 x 42 mm          oblouk              610 mm            568 mm

DU.AB07-310   23 x 42 mm          oblouk              310 mm            268 mm

Rovná lišta: 2450 mm (   20 mm)± 

DU.AB05

Pro montáž desek dukta   nabízíme montážní materiál - pro rovné i zvlněné použití. Dřevěné lišty z březové 
překližky (multiplex) nabízíme v provedení rovném nebo jako oblouk se 2 různými poloměry. Velký oblouk 
je koncipován na 1 desku dukta   jako podlahová lišta, malý oblouk je na ½ šířky desky.
 
Lišty v rovném provedení mohou být použity jako podlahové, stropní nebo boční ukončovací (je nutné 
řezání na pokos).
          

®
 

® 
 

Při použití  AL05 a AB05 musí být 
deska JANUS s drážkou.
 

Použití  tvarů AL03 (rovná lišta) a AB03 (oblouk)
a dodatečné řešení podlahy a stropu s bočním 
ukončením AL03.
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dukta  - pro tloušťku desek: 8 resp. 9 mm®
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Kovová lišta:

označení            rozměr                  typ            
 

Rovná lišta: 2450 mm (   20 mm), DU.ML40: 1250 mm± 

DU.AL01        23 x 66 mm       rovná lišta                -                          -
DU.AB01-707    23 x 66 mm          oblouk              707 mm            641 mm
DU.AB01-357    23 x 66 mm          oblouk              357 mm            291 mm

DU.AL03        23 x 58 mm       rovná lišta                -                          -
DU.AB03-700    23 x 58 mm          oblouk              700 mm            642 mm
DU.AB03-350    23 x 58 mm          oblouk              350 mm            292 mm

DU.ML07        40 x 20 mm                                          -                        -

DU.ML40        40 x 0,8 mm                               tvarovatelný             -

rovná lišta
(smrk bez PÚ)

rovná lišta
1250 mm

DU.AB01

DU.AB03

Montážní příslušenství pro dukta   LINAR, SONAR a FOLI:
jako obložení stěn nebo oboustranné použití 
 
 

® 
 

Pro desky dukta®- typ LINAR, SONAR a FOLI - nabízíme také ohebnou kovovou lištu (DU.ML40).
Tato lišta se vruty připevní na stěnu nebo na vytvarovaný nosič a následně jsou na ni desky dukta®
zavěšeny. Kovovou lištu lze jednoduše zakrátit nůžkami na plech.
 
Dřevěné lišty z březové překližky bez PÚ nabízíme v rovném provedení a také jako oblouk se 2 různými 
poloměry. Lišty DU.ML07 (smrk bez PÚ) mohou být použity pro montáž na stěnu nebo v kombinaci 
s DU.AB 03 jako stojící spojovací prvek .
 
 
 
 
 
 

Obě provedení jsou díky 
dvěma drážkám 

použitelná pro vnitřní 
i venkovní oblouky 

– nebo pro oboustranné 
použití.

 
 

Orámovaný
vzhled

Vzhled
bez rámu
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