
Atestované materiály v profesionální kvalitě
Vysoce účinná akumulace a izolace

Kompletní stavebnice pece
Nejvýhodnější sada

Pec na dřevo VENUŠE

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

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

3 ks kalciumsilikátová tepelně izolační deska

cena celkem bez DPH
cena celkem s DPH 21%

   Pec VENUŠE Exclusive je k transportu zabalená na 2 paletách (á 250,- Kč bez DPH), balné kompletu ZDARMA

Doporučení:  přikoupit nářadí k obsluze pece a doplňky k pohodovému pečení – viz nabídka příslušenství 

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%

U této sestavy 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

Bezpečnostní a technické listy použitých materiálů                  Ceník je platný od 1.10.2019

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

VENUŠE Exclusive (kompletní stavebnice obsahující všechny stavební komponenty)

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

1 ks ozdobný a ochranný portál vstupního otvoru pece – volitelný 
dekor viz. ceník příslušenství

smetáček s přírodním vláknem ZDARMA

37 500,00 Kč
45 375,00 Kč

VENUŠE Exclusive plus (kompletní stavebnice obsahující všechny stavební komponenty + nářadí) 

Tato sestava obsahuje Venuši Exclusiv + sadu nářadí pro 
pohodlnou obsluhu pece při vlastním pečení.

40 000,00 Kč
48 400,00 Kč

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:  

Bezpečnostní pokyny k provozování pece vytápěné dřevem  



Kovová dvířka součástí každé sady
Žárodíly pro kompletní stavbu pece

Zvýhodněné komponenty v sadě
Cenově velmi výhodné sestavy pecí

Pec na dřevo VENUŠE

Cenově zvýhodněné sady k individuální obestavbě 

Pec je možno dostavět svépomocí dle individuálních požadavků.

5 ks základní díly klenby ze žáruvzdorného materiálu

5 dílů - dno pece 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 20%

Pec VENUŠE Ideal je k transportu zabalená na 1 paletě (á 250,- Kč bez DPH) + balné (200,- Kč bez DPH)

5 ks základní díly klenby ze žáruvzdorného materiálu
5 dílů - dno pece 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 Ideal A je k transportu zabalená na 1 paletě (á 250,- Kč bez DPH), balné (200,- Kč bez DPH)
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

Bezpečnostní a technické listy použitých materiálů                 Ceník je platný od 1.10.2019

Atestované materiály v profesionální kvalitě

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

VENUŠE Ideal (stavebnice obsahující všechny díly žáromateriálu)

24 500,00 Kč
29 645,00 Kč

VENUŠE Ideal + izolace – stavebnice pece k individuální obestavbě (obsahuje všechny základní žárodíly, 
dvířka a všechny základní izolace a speciální žáruodolné lepidlo)

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

27 200,00 Kč

32 912,00 Kč

Součástí každé pece je dokumentace:  

Bezpečnostní pokyny k provozování pece vytápěné dřevem  



Kovová dvířka součástí každé sady
Kompletní klenba pece 

Zvýhodněné komponenty v sadě
Úsporná varianta funkční pece

Pec na dřevo VENUŠE

Cenově zvýhodněné sady k individuální stavbě 

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 je k transportu zabalená na 1 paletě (á 250,- Kč bez DPH), balné (200,- Kč bez DPH)

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 je k transportu zabalená na 1 paletě (á 250,- Kč bez DPH), balné (200,- Kč bez DPH)
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

Bezpečnostní a technické listy použitých materiálů                 Ceník je platný od 1.10.2019

Atestované materiály v profesionální kvalitě

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

VENUŠE Economy (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 

19 800,00 Kč
23 958,00 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 + izolace – 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!)

22 500,00 Kč

27 225,00 Kč

Součástí každé pece je dokumentace:  

Bezpečnostní pokyny k provozování pece vytápěné dřevem  



Atestované materiály v profesionální kvalitě
Vysoce účinná akumulace 
Speciální stavebnice pece
Kombinace pece a krbu

Pec na dřevo VENUŠE

4 ks základní díly klenby ze žáruvzdorného materiálu
5 dílů - dno pece ze žáruvzdorného materiálu
1 ks kovová dvířka – nástřik černá žáruvzdorná barva

cena celkem bez DPH
cena celkem s DPH 21%

   Pec VENUŠE Combi je k transportu zabalená na 1 paletě (á 250,- Kč bez DPH), balné (200,- Kč bez DPH)
Doporučení:  přikoupit nářadí k obsluze pece a doplňky k pohodovému pečení – viz nabídka příslušenství 

U této sestavy 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

Bezpečnostní a technické listy použitých materiálů                 Ceník je platný od 1.10.2019

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

VENUŠE Combi (speciální stavebnice pece bez předpecí)

Tato pec potřebuje menší prostor pro umístění než pec s 
předpecím, má zachovánu velkou pečící plochu. Je kombinací 
pece a krbu (mírné snížení pečícího výkonu vzhledem k odkouření 
ve vrcholu klenby pece). Je vhodná jak do exteriéru tak do 
interiéru. Může být vestavěvěna např. do kachlového sporáku.

pozn. regulace odvodu spalin musí být řešena pomocí komínové 
klapky v kouřovodu.

23 200,00 Kč
28 072,00 Kč

Součástí každé pece je dokumentace:  

Bezpečnostní pokyny k provozování pece vytápěné dřevem  


