
Stavba originálních dřevem vytápěných pecí 
nejen na pizzu, do vaší domácnosti, 
restaurace či pekárny 

Stavba mobilních pecí 

Půjčování naší mobilní pece pro cateringové 
společnosti, nebo na různé akce, rauty či 
párty 

Případné zajištění občerstvení na veřejných 
nebo soukromých akcích 

602 228 090





Rodinná Firma Moven byla založena v roce 2011 a zabývá se prodejem 
stavebnicových pecí a nabízí široký sortiment služeb spojených s návrhem realizace 
stavby, stavbou pecí a zahradních kuchyní ve spojení s

írnou aj..
prodej a stavba stavebnicových pecí,

firmou WoodFire, s.r.o., Silatherm, Semaco, 
Alfa, Best, atd…)  

pozornosti a užitku. V peci se dá upéct nejen pizza, ale prakticky cokoli, záleží jen na 
vaší fantazii. Kachna z

Austrálii, kde jsou mobilní pece široce 
tauracemi. 

– 1. mobilní pece v

ve dvou velikostech, menší viz typ ým 

 Karkulky. 

KONTAKT

Obchodní a projektová manažerka firmy: Dodávka a realizace pecí:
Ing. Hana Myslivcová Milan Zapadlo
e-   e-
tel: 608 970 274   tel: 602 228 090

sídlo firmy: 
Hájích 148

Hájích
Okres Liberec

602 228 090



vaší restaurace



v kachlíkovém provedení 

Pec na pizzu na vaši zahradu





- moderní návrat k tradici. 

Návrat 
-

Pec je pro všestranné využití! Vše co Vám umožní upéct Vaše trouba,

atd.

PRODEJ PECÍ

Rádi pro vás zprost stavebnicové pece

námi odborníky s bohatými zkušenostmi v tomto oboru je rychlejší, efek
navíc záruka kvality a správnosti provedení stavby. Nabízíme též designové poradenství a 

Dopravíme vám pec za 10



NABÍZÍME TYPY PECÍ:

Pec VEGA -
Ekonomy (A – D varianty) bez dna
Ideal (A – D varianty)

- pojízdná)



Pec VENUŠE -
Ekonomy (A – D varianty) bez dna
Ideal (A – D varianty)
Exclusive( + Plus)

Technická dokumentace
Podrobný návod k sestavení pece
Návod k používání pece

S indviduální obestavbou pece Vám rádi poradíme.



STAVBA PECÍ

ami Woodfire , Silaterm, atd. …

CENA MONTÁŽE PECE JE VŽDY 20 % Z CENY NÁKUPU

Základní montáž zabere cca 1 den, v
Up
námi odborníky s bohatými zkušenostmi v
navíc záruka kvality a správnosti provedení stavby.

Pec nemusíte kupovat v kompletním sestavení (viz sekce prodej pecí). Avšak kompletní 

pro pec i pro vaše zdraví (žáruvzdorné, a zdraví nezávadné materiály)

DOPRAVA PECE ………………………. 10 (v okruhu 25km zdarma)

nebo zrealizujeme projekt Vámi 

STAVBA PODSTAVCE PRO PEC 

toru Vaší zahrady, 

pecí, krbem i sezením -
vše záleží jen na vás. 
Cena stavby podstavce/stolu pro pec, a dalších souvisejících stavebních úprav, bude 

stavbou. 

MOBILNÍ PECE MOVEN

Firma MOVEN se zabývá stavbou mobilních pecí. 

obsahovat zabudovaný chladící box, umyvadlo, police a úložné prostory,to vše dle Vašich 

V 
kuchyni vaší 

slunných pecí a profesionálním 
ost zákazníka 

Vaší restaurace upéct si vlastní pizzu?
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Zadaný prostor 

Interiér před dokončením 
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ZAHRADNÍ  PEC 8/2011 



Restaurace -  



Před zasklením 

Po zasklení 

V zimě při západu slunce 

VESTAVĚNÁ ZAHRADNÍ PEC – po dokončení 



VESTAVĚNÁ ZAHRADNÍ  PEC 



Zahradní kuchyn   
vestav ná do prosklené terasy 



Zahradní altán s cihelnou vestavbou pece WF - Venuše 

Kombinace s udírnou 



Zahradní   - pec WF - Venuše 

 
 







Pec v interiéru - srub 



Vestavba Pece do nového bytu -   

 
Woodfire



Stavba pece - Medium Profi  

Vhodné pro vestavby 

Pec s omítaným 
 



Zahradní   - pec Medium Profi 

Rekonstrukce krbu Kr štofovo údolí  2014 



MiniPizzerie - pec Medium Profi 

 
Vestavba do Švédského srubu  

2014 
 







Neapolské pece „Vesuvio“ – dovoz ITÁLIE 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R 4 –  



 
Z ITÁLIE 



STAVBA MOBILNÍ PECE 

e s

plánování až po první rozžehnutí pece). Tato doba se bude zajisté množstvím 
nabraných zkušeností zkracovat.

Parametry: 

s – v
vozovky – provozu mobilní pece je cca 

vod

Cena mobilní pece:
Cena mobilní pece se skládá z

1. Cena vámi vybraného vozíku
2. Cena vlastní pece 
3.
4. –

5. Cena naší práce na sta



Medium Profi 

Realizace 2014 









 



Pec na ocelovém stole s koly 

Realizace 2012 

56 cm, váha 250 kg 









CATERING

Sama firma MOVEN se zabývá Cateringem. 

naší mobilní peci. 

– 180 - 360,- 

V uto:

Menu bude s

na  významných událostech – 1200,- /pracovník Moven/den + náklady 

Doprava : 10 zdarma

každému zákazníkovi.



Nabízíme k („Karkulka“ („Moby Dick“)

Ceník služeb firmy Moven 

Nabízíme k  VEGU (Karkulka), VENUŠI (Mobi Dick). Uvedené 
ceny jsou bez DPH.

VEGA VENUŠE
Po – St

– Ne /den)
Doprava

VEGA VENUŠE
Po – St

– Ne
Doprava

Vratná kauce je vždy ve výši 5000,- 
poškození pece. 
Kapacity: V 
Pec Karkulka – 1 pizza /3 min

pod.) Krátké 
Pec MobiDick – 2-3 pizzy/3 min   

Karkulka MobiDick



Mobilní pec

cateringové 

nebo také
jako

nástroj pro
pizzerie

restaurace se

penziony


