Atestované materiály v profesionální kvalitě
Vysoce účinná akumulace a izolace
Kompletní stavebnice pece
Nejvýhodnější sada

Pec na dřevo VENUŠE
vnitřní průměr 80 cm /velikost na 2 pizzy nebo 6 bochníků chleba..../
VENUŠE Exclusive (kompletní stavebnice obsahující všechny stavební komponenty)
5 ks základní díly klenby ze žáruvzdorného materiálu
5 dílů - dno pece ze žáruvzdorného materiálu
1 ks předpecí ze žáruvzdorného materiálu
7,5 m izolační odrazové hliníkové folie
7,3 m izolační minerální rohože (zdravotně nezávadná!)
1 ks kovová dvířka, včetně teploměru do 450°C
1 ks nerezový základní komínový díl
1 ks nerezová komínová stříška
2 kg kamnářské lepidlo na spojení žáruvzdorných dílů
4 díly tvořící vrchní tvarovaný izolační a ochranný plášť pece
1 ks ozdobný a ochranný portál vstupního otvoru pece – volitelný
dekor viz. ceník příslušenství
3 ks kalciumsilikátová tepelně izolační deska
smetáček s přírodním vláknem ZDARMA
32 400,00 Kč
39 204,00 Kč

cena celkem bez DPH
cena celkem s DPH 21%

Pec VENUŠE Exclusive je k transportu zabalená na 2 europaletách (á 250,- Kč bez DPH), balné kompletu zdarma
Doporučení: přikoupit nářadí k obsluze pece a doplňky k pohodovému pečení – viz nabídka příslušenství

VENUŠE Exclusive plus (kompletní stavebnice obsahující všechny stavební komponenty + nářadí)
Tato sestava obsahuje Venuši Exclusive + sadu nářadí pro
pohodlnou obsluhu pece při vlastním pečení.
Sada nářadí obsahuje:

lopatu na pizzu
otáčecí lopatu
hrablo pro úpravu ohně a přikládání
zarážku ohně pro úsporu místa
košťátko s vláknem agave

cena celkem bez DPH
cena celkem s DPH 21%

34 560,00 Kč
41 818,00 Kč

U této sestavy je možné účtovat cenu s DPH 15% v případě montáže.
Pozn. Ceny veškerých komponentů pece jsou v těchto sadách cenově zvýhodněny oproti koupi jednotlivých částí
samostatně, balné kompletní pece je ZDARMA.
Součástí každé pece je dokumentace:
Technické parametry pece
Návod k montáži pece
Návod na bezpečnou obsluhu pece
Bezpečnostní pokyny k provozování pece vytápěné dřevem
Na vyžádání:
Atest o zdravotní nezávadnosti materiálů
Bezpečnostní a technické listy použitých materiálů

Ceník je platný od 10.1.2017

