
Kovová dvířka součástí každé sady
Kompletní klenba pece bez dna 
Zvýhodněné komponenty v sadě
Úsporná varianta funkční pece

Pec na dřevo VENUŠE

Pec je možno dostavět svépomocí dle individuálních požadavků.

5 ks základní díly klenby ze žáruvzdorného materiálu
1 ks předpecí  ze žáruvzdorného materiálu

1 ks kovová dvířka – nástřik černá žáruvzdorná barva

cena celkem bez DPH
cena celkem s DPH 21%

Pec VENUŠE je k transportu zabalená na 1 europaletě (á 250,- Kč bez DPH), balné ZDARMA

5 ks základní díly klenby ze žáruvzdorného materiálu
1 ks předpecí  ze žáruvzdorného materiálu 
1 ks kovová dvířka – nástřik černá žáruvzdorná barva

+ nezbytné komponenty k zaizolování žárodílů
7,5 m izolační odrazové hliníkové folie

2 kg kamnářské lepidlo na spojení žáruvzdorných dílů 
2 ks kalciumsilikátová tepelně izolační deska

cena celkem bez DPH

cena celkem s DPH 21%

   Pec VENUŠE Economy A  je k transportu zabalená na 1 europaletě (á 250,- Kč bez DPH), balné ZDARMA
Doporučení:  přikoupit teploměr do dvířek pece do 450°C – viz ceník příslušenství 

U těchto sestav je možné účtovat cenu s DPH 15% v případě montáže.

Technické parametry pece
Návod k montáži pece
Návod na bezpečnou obsluhu pece

Na vyžádání: 

Atest o zdravotní nezávadnosti materiálů

Atestované materiály v profesionální kvalitě

vnitřní průměr 80 cm /velikost na 2 pizzy nebo 6 bochníků chleba..../ 

VENUŠE Economy – základ (základní díly ze žáruvzdorného materiálu)

Dno pece je možné alternativně postavit ze šamotových desek, 
či cihel. Tvar dna je nutné přizpůsobit tvaru pece, aby se teplo 
nerozvádělo dnem mimo pec 

16 457,00 Kč
19 913,00 Kč

Doporučení: přikoupit 7,5 m  AL odrazové folie + 7,3 m izolační minerální rohože (pro provedení funkční izolace pece),  2 kg 
kamnářského lepidla na žáruvzdorné díly, teploměr do dvířek (do 450°C) – viz ceník příslušenství 

VENUŠE Economy - sestava A – stavebnice pece k individuální stavbě (obsahuje základní žárodíly, dvířka 
a všechny základní izolace a speciální žáruodolné lepidlo)

7,3 m izolační minerální rohože (zdravotně nezávadná!)

18 855,00 Kč

22 815,00 Kč

Součástí každé pece je dokumentace:  

Bezpečnostní pokyny k provozování pece vytápěné dřevem  
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