
dukta® PRINTIndividuální potisk Individuální potisk

dukta® SONAR v provedení MDF natur, potištěno motivem „ovoce – mix“
Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1250 mm, použitelná plocha 2300 x 1200 mm

dukta® SONAR v provedení MDF natur, potištěno motivem „strom“ (vyříznuto z jedné desky, velikost cca 700 x 600 mm)

Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1250 mm, použitelná plocha 2300 x 1200 mm

Rádi Vám zhotovíme také další motivy, vše na Vaše přání. Kontaktujte nás!

Upozornění: Tisk zvoleného motivu na vyfrézovaných dukta® deskách není totožný s výstupním obrazem a mohou se projevit barevnostní 
rozdíly. 

Rádi Vám zhotovíme také další motivy, vše na Vaše přání. Kontaktujte nás!

Upozornění: Tisk zvoleného motivu na vyfrézovaných dukta® deskách není totožný s výstupním obrazem a mohou se projevit barevnostní 
rozdíly. 

FK dřevěné lišty, spol. s r.o.
Bojanovice 79, 671 53 • Česká republika
Tel.: +420 515 200 922 • Fax: +420 515 231 151
odbyt@fklisty.cz • www.fklisty.cz

Zpracovány jsou výhradně desky na 
bázi dřeva v nejvyšší kvalitě.

Ideální pro akusticky citlivé 
prostory jako nahrávací studia, 
kina, koncertní sály nebo školící 
místnosti.

Mnohostranné využití při výrobě 
vybavení vnitřních prostor 
(truhláři, výrobci nábytku, návrháři 
interiérů …)

Design Acoustics

Všeobecné informace k deskám dukta® PRINT:

Desky dukta® PRINT nabízíme v množství od 
5 desek v jednom designu. Vybrat si můžete 
z naší standardní nabídky vzorů nebo využijte 
nabídky individuálního potisku dle Vašeho návrhu. 

Informace o cenách a dodacích lhůtách na Vaši 
žádost rádi zašleme.

Vzorky a propagační materiál je k dispozici na 
požádání.

Potištěné desky v malém množství jsme schopni 
dodat přímo ze skladu.
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dukta® - increased wood flexibility 
Dukta® panel is an ecological product for designing interiors and 
improving interior acoustics. Dukta® panel offer visually pleasing 
effect and good sound absorption properties simultaneously. 
Dukta® panels are one-sided or two-sided wood-based panels. 
Thanks to a special milling process we achieve flexibility of planks. 
They are especially suited for use on walls and ceilings (straight or 
curved surfaces), and also in case of standalone partition walls or 
pieces of furniture. .

Input material for manufacture of MDF panels is natural or black beech 
plywood or triple-layer spruce panel. In order to develop the possibility to 
use this material in interior design, we offer now new digital printing plates: 
dukta® PRINT. 
Imprinting can be realized on any type of standard milling we offer:

Wide range of 
applications

Extensive selection of 
motives

Design: dřevo - hnědá Design: dřevo - šedá Design: koroze 

LINAR JANUS SONAR FOLI

Dukta® JANUS, 3-vrstvá deska smrková bez PÚ, potištěno motivem „dřevo - hnědá“
Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1020 mm, použitelná plocha 2300 x 950 mm

Dukta® LINAR, buková překližka bez PÚ, potištěno motivem „dřevo - šedá“
Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1250 mm, použitelná plocha 2350 x 1200 mm

Dukta® SONAR, MDF natur bez PÚ, potištěno motivem „koroze“
Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1250 mm, použitelná plocha 2300 x 1200 mm
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dukta® - více flexibility se dřevem 
S designovou deskou dukta® nabízíme další ekologický výrobek 
určený do interiéru. Vzhledem ke své tvárnosti a průhlednosti nabí-
zejí desky dukta® výhodu vizuální atraktivity a současně dobrou 
absorpci zvuku.

Desky dukta® jsou jednostranně nebo oboustranně profrézova-
né desky na bázi dřeva. Prostřednictvím speciálního frézovacího 
postupu dosáhneme tvárnosti desky. Jsou vhodné především pro 
použití na stěny a stropy (rovné i zakřivené plochy), rovněž pro 
samostatně stojící dělící stěny i pro nábytek.

Výchozím materiálem při výrobě desek je MDF v provedení natur 
nebo černá, buková překližka nebo 3-vrstvá smrková deska. Pro 
rozšíření možností využití tohoto materiálu v interiérovém designu, 
nabízíme nyní nově desky s digitálním potiskem: dukta® PRINT

Potisk je vhodný pro všechny naše standardní typy frézování: 

Všestranné využití,
široký výběr motivů

Design: wood – brown Design: dřevo - šedá Design: koroze 

LINAR JANUS SONAR FOLI

Dukta® PRINT, JANUS 3-layer spruce panel without PU, with the „wood-brown” motive imprinted
Panel size: External size 2500 x 1020 mm, utilization surface 2300 x 950 mm

Dukta® LINAR, buková překližka bez PÚ, potištěno motivem „dřevo - šedá“
Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1250 mm, použitelná plocha 2350 x 1200 mm

Dukta® SONAR, MDF natur bez PÚ, potištěno motivem „koroze“
Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1250 mm, použitelná plocha 2300 x 1200 mm
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dukta® - více flexibility se dřevem 
S designovou deskou dukta® nabízíme další ekologický výrobek 
určený do interiéru. Vzhledem ke své tvárnosti a průhlednosti nabí-
zejí desky dukta® výhodu vizuální atraktivity a současně dobrou 
absorpci zvuku.

Desky dukta® jsou jednostranně nebo oboustranně profrézova-
né desky na bázi dřeva. Prostřednictvím speciálního frézovacího 
postupu dosáhneme tvárnosti desky. Jsou vhodné především pro 
použití na stěny a stropy (rovné i zakřivené plochy), rovněž pro 
samostatně stojící dělící stěny i pro nábytek.

Výchozím materiálem při výrobě desek je MDF v provedení natur 
nebo černá, buková překližka nebo 3-vrstvá smrková deska. Pro 
rozšíření možností využití tohoto materiálu v interiérovém designu, 
nabízíme nyní nově desky s digitálním potiskem: dukta® PRINT

Potisk je vhodný pro všechny naše standardní typy frézování: 

Všestranné využití,
široký výběr motivů

Design: dřevo - hnědá Design: wood – grey Design: koroze 

LINAR JANUS SONAR FOLI

Dukta® JANUS, 3-vrstvá deska smrková bez PÚ, potištěno motivem „dřevo - hnědá“
Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1020 mm, použitelná plocha 2300 x 950 mm

Dukta® PRINT, LINAR beech plywood without PU, with the „wood-grey” motive imprinted, panel size:
External size 2500 x 1250 mm, utilization surface 2350 x 1200 mm

Dukta® SONAR, MDF natur bez PÚ, potištěno motivem „koroze“
Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1250 mm, použitelná plocha 2300 x 1200 mm
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dukta® - více flexibility se dřevem 
S designovou deskou dukta® nabízíme další ekologický výrobek 
určený do interiéru. Vzhledem ke své tvárnosti a průhlednosti nabí-
zejí desky dukta® výhodu vizuální atraktivity a současně dobrou 
absorpci zvuku.

Desky dukta® jsou jednostranně nebo oboustranně profrézova-
né desky na bázi dřeva. Prostřednictvím speciálního frézovacího 
postupu dosáhneme tvárnosti desky. Jsou vhodné především pro 
použití na stěny a stropy (rovné i zakřivené plochy), rovněž pro 
samostatně stojící dělící stěny i pro nábytek.

Výchozím materiálem při výrobě desek je MDF v provedení natur 
nebo černá, buková překližka nebo 3-vrstvá smrková deska. Pro 
rozšíření možností využití tohoto materiálu v interiérovém designu, 
nabízíme nyní nově desky s digitálním potiskem: dukta® PRINT

Potisk je vhodný pro všechny naše standardní typy frézování: 

Všestranné využití,
široký výběr motivů

Design: dřevo - hnědá Design: dřevo - šedá Design: corrosion 

LINAR JANUS SONAR FOLI

Dukta® JANUS, 3-vrstvá deska smrková bez PÚ, potištěno motivem „dřevo - hnědá“
Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1020 mm, použitelná plocha 2300 x 950 mm

Dukta® LINAR, buková překližka bez PÚ, potištěno motivem „dřevo - šedá“
Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1250 mm, použitelná plocha 2350 x 1200 mm

Dukta® PRINT, SONAR, MDF natural free of PU, with the „corrosion” motive imprinted
Panel size: External size 2500 x 1250 mm, utilization surface 2300 x 1200 mm
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dukta® PRINTIndividuální potisk

dukta® PRINT, SONAR MDF natur with the „fruit mix” motive imprinted
Panel size: External size 2500 x 1250 mm, utilization surface 2300 x 1200 mm

dukta® SONAR v provedení MDF natur, potištěno motivem „strom“ (vyříznuto z jedné desky, velikost cca 700 x 600 mm)

Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1250 mm, použitelná plocha 2300 x 1200 mm

Individual print
We can gladly present you some other motives, according to request. Contact us!

Note: Imprinting of a chosen motive on milled dukta® panels is not identical to the input image and differences in color may appear.

Rádi Vám zhotovíme také další motivy, vše na Vaše přání. Kontaktujte nás!

Upozornění: Tisk zvoleného motivu na vyfrézovaných dukta® deskách není totožný s výstupním obrazem a mohou se projevit barevnostní 
rozdíly. 

FK dřevěné lišty, spol. s r.o.
Bojanovice 79, 671 53 • Česká republika
Tel.: +420 515 200 922 • Fax: +420 515 231 151
odbyt@fklisty.cz • www.fklisty.cz

Zpracovány jsou výhradně desky na 
bázi dřeva v nejvyšší kvalitě.

Ideální pro akusticky citlivé 
prostory jako nahrávací studia, 
kina, koncertní sály nebo školící 
místnosti.

Mnohostranné využití při výrobě 
vybavení vnitřních prostor 
(truhláři, výrobci nábytku, návrháři 
interiérů …)

Design Akustika

Všeobecné informace k deskám dukta® PRINT:

Desky dukta® PRINT nabízíme v množství od 
5 desek v jednom designu. Vybrat si můžete 
z naší standardní nabídky vzorů nebo využijte 
nabídky individuálního potisku dle Vašeho návrhu. 

Informace o cenách a dodacích lhůtách na Vaši 
žádost rádi zašleme.

Vzorky a propagační materiál je k dispozici na 
požádání.

Potištěné desky v malém množství jsme schopni 
dodat přímo ze skladu.

9063_FK Bojanovice - Dukta print CZ 10-2016.indd   1 6.11.2016   23:41:05



dukta® PRINTIndividuální potisk

dukta® SONAR v provedení MDF natur, potištěno motivem „ovoce – mix“
Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1250 mm, použitelná plocha 2300 x 1200 mm

dukta® PRINT, SONAR MDF natur with the „tree” motive imprinted (cut out from a single panel, size 
approx. 700 x 600 mm) Panel size: External size 2500 x 1250 mm, utilization surface 2300 x 1200 mm

Rádi Vám zhotovíme také další motivy, vše na Vaše přání. Kontaktujte nás!

Upozornění: Tisk zvoleného motivu na vyfrézovaných dukta® deskách není totožný s výstupním obrazem a mohou se projevit barevnostní 
rozdíly. 

Individual print
We can gladly present you some other motives, any according to request. Contact us!

Note: Imprinting of a chosen motive on milled dukta® panels is not identical to the input image and differences in color may appear.

FK dřevěné lišty, spol. s r.o.
Bojanovice 79, 671 53 • Česká republika
Tel.: +420 515 200 922 • Fax: +420 515 231 151
odbyt@fklisty.cz • www.fklisty.cz

Zpracovány jsou výhradně desky na 
bázi dřeva v nejvyšší kvalitě.

Ideální pro akusticky citlivé 
prostory jako nahrávací studia, 
kina, koncertní sály nebo školící 
místnosti.

Mnohostranné využití při výrobě 
vybavení vnitřních prostor 
(truhláři, výrobci nábytku, návrháři 
interiérů …)

Design Akustika

Všeobecné informace k deskám dukta® PRINT:

Desky dukta® PRINT nabízíme v množství od 
5 desek v jednom designu. Vybrat si můžete 
z naší standardní nabídky vzorů nebo využijte 
nabídky individuálního potisku dle Vašeho návrhu. 

Informace o cenách a dodacích lhůtách na Vaši 
žádost rádi zašleme.

Vzorky a propagační materiál je k dispozici na 
požádání.

Potištěné desky v malém množství jsme schopni 
dodat přímo ze skladu.
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dukta® PRINTIndividuální potisk Individuální potisk

dukta® SONAR v provedení MDF natur, potištěno motivem „ovoce – mix“
Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1250 mm, použitelná plocha 2300 x 1200 mm

dukta® SONAR v provedení MDF natur, potištěno motivem „strom“ (vyříznuto z jedné desky, velikost cca 700 x 600 mm)

Rozměr desky: vnější rozměr 2500 x 1250 mm, použitelná plocha 2300 x 1200 mm

Rádi Vám zhotovíme také další motivy, vše na Vaše přání. Kontaktujte nás!

Upozornění: Tisk zvoleného motivu na vyfrézovaných dukta® deskách není totožný s výstupním obrazem a mohou se projevit barevnostní 
rozdíly. 

Rádi Vám zhotovíme také další motivy, vše na Vaše přání. Kontaktujte nás!

Upozornění: Tisk zvoleného motivu na vyfrézovaných dukta® deskách není totožný s výstupním obrazem a mohou se projevit barevnostní 
rozdíly. 

We process only the highest 
quality wood-based panels. 

Perfect for regions acoustically 
sensitive like recording studios, 
cinemas, concert halls or 
training rooms.

Universal applications in 
interior design and decoration. 
(carpenters, furniture producers, 
interior designers)

Design Akustika

General information on dukta® PRINT panels 

Dukta® PRINT panels are available from 5 boards per a 
single project. You may select from our standard menu of 
patterns or use our individual print offer according to 
your project.
Information on process and delivery terms can be sent on 
your request.
Sample and promotional materials available on request.
We are able to deliver printed boards in small amounts 
directly from our warehouse. 
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www.acoustic4you.com        office@acoustic4you.com

Polish representative: Tockky sp. z o.o.
Producer: FK dřevěné lišty, spol. s r.o.




