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jednotka množství celkem cena bez DPH

39,00 Kč 47,00 Kč

269,00 Kč 326,00 Kč
ks

357,00 Kč 432,00 Kč
ks 1

ks 1

ks 1

ks 1

ks 1

979,00 Kč
ks 1

721,00 Kč 873,00 Kč

cena s DPH 21%  
zaokrouhleno

izolační odrazová hliníková folie Cena za     
1 bm

VENUŠE – 7,5 bm 
VESNA – 5 bm 
VEGA – 4 bm

izolační minerální rohož 
(zdravotně nezávadná!), tl.13 mm

Cena za     
1 bm

VENUŠE -  7,3 bm 
VESNA – 5,2 bm 

VEGA – 4 bm

izolační kalciusilikátové desky 
1000x500x25 mm

VENUŠE – 3 ks 
VESNA – 2,2 ks 

VEGA – 2 ks

kovová dvířka s teploměrem do 
450°C s jímkou (doplatek k sadám 
s dvířky 1081,- Kč včetně DPH)

1 350,00 Kč 1 634,00 Kč
Dekorativní kovová dvířka 
prosklená – žáruvzdorné sklo

1 579,00 Kč 1 910,00 Kč
Dekorativní kovová dvířka 
prosklená s teploměrem do 450°C 
a jímkou  

2 502,00 Kč 3 027,00 Kč
nerezový základní komínový díl 

1 079,00 Kč 1 305,00 Kč
nerezová komínová stříška proti 
zatékání srážkové vody do pece

1 184,00 Kč
kouřovod nerez průměr 150mm, 
délka 420mm
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ks 1

ks 1

891,00 Kč
ks 1

kg 1

61,00 Kč 74,00 Kč
ks 1

ks 1

ks 1

ks 1

ks 1

ks 1

221,00 Kč 267,00 Kč

kouřovod nerez průměr 150mm, 
délka 920mm

1 188,00 Kč 1 437,00 Kč
koleno nerez, průměr 150 mm, 
45°

1 078,00 Kč
koleno nerez, průměr 150 mm, 
90°

1 033,00 Kč 1 250,00 Kč
kamnářské lepidlo na spojení 
žáruvzdorných dílů (vážené)

ozdobný a ochranný portál 
vstupního otvoru pece – 
profilovaný, barva písková

2 739,00 Kč 3 314,00 Kč
ozdobný a ochranný portál 
vstupního otvoru pece – cihlový, 
barva písková

2 739,00 Kč 3 314,00 Kč
ozdobný a ochranný portál 
vstupního otvoru pece – 
profilovaná cihla, barva písková

2 739,00 Kč 3 314,00 Kč
ozdobný a ochranný portál 
vstupního otvoru pece – 
ornamentální, barva písková

2 739,00 Kč 3 314,00 Kč
ozdobný a ochranný portál 
vstupního otvoru pece – mozaika, 
výroba na zakázku        (doplatek 
k pecím Exclusive - 900,- Kč bez 
DPH)

3 729,00 Kč 4 512,00 Kč
teploměr do pece (do 300°C)
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ks 1

722,00 Kč 873,00 Kč
ks 1

493,00 Kč 596,00 Kč
ks 1

880,00 Kč
ks 1

880,00 Kč
ks 1

880,00 Kč
set 1

ks 1

145,00 Kč 176,00 Kč
ks 1

221,00 Kč 267,00 Kč
ks 1

Nádobí a pomůcky k pečení
ks 1

Teploměr s jímkou do dvířek 
pece pro teploty do 450°C. Tento 
teploměr doporučujeme pro 
informaci o již dosažené teplotě v 
peci - základní pomůcka pro 
pečení. Pro instalaci teploměru 
musí být vždy použita 
jímka! Měřená hodnota nesmí 
překročit maximální rozsah 
stupnice!

zarážka na oheň – slouží k 
zamezení padání žhavých uhlíků 
do jídla, materiál je 4 mm plech, 
urrčený do žáru, ošetřený 
žáruvzdornou barvou 

lopata na pizzu – rozměr 30 cm x 
35 cm, délka 90 cm

1 065,00 Kč
otáčecí lopatka – průměr 21 cm, 
originální nářadí z kvalitní 
nerezové oceli

1 065,00 Kč
hrablo – slouží k posunu žhavých 
uhlíků a k přikládání dřeva –  
originální nářadí z kvalitní 
nerezové oceli

1 065,00 Kč
příslušenství sada – obsahuje 
lopatu na pizzu, hrablo, otáčedlo, 
košťátko z přírodního vlákna 
dlouhé a zarážku na oheň. V 
kompletu za zvýhodněnou cenu. 

pro zákazníky s 
pecí WoodFire  2 
940,- Kč                
                     
ostatní zákazníci 
3240,- Kč

pro zákazníky s 
pecí WoodFire     
3558,- Kč                
                         
ostatní zákazníci  3 
920- Kč

dřevěný smetáček s kokosovým 
vláknem (pro vymetení pece před 
pečením, či během pečení) 

dřevěný smetáček s vláknem z 
agave (pro vymetení pece před 
pečením, či během pečení) – 
dlouhé držadlo

dekorace na kopuli pece “Spící 
čertík”, vysoký reliéf, průměr     37 
cm, sochařská práce, materiál – 
umělý kámen

2 395,00 Kč 2 898,00 Kč

ošatka kulatá – ruční česká 
výroba z vrbového proutí               
Velká – pro bochník 1,5 kg          
Malá – pro bochník 0,8 kg velká             

241,00 Kč       
malá               
177,00 Kč

Velká             
292,00 Kč       
malá               
214,00 Kč
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ks 1

ks 1

341,00 Kč 412,00 Kč
ks 1

282,00 Kč 341,00 Kč
ks 1

ks 1

451,00 Kč 546,00 Kč
ks 1

341,00 Kč 413,00 Kč

Ceník je platný od 10.9.2021

ošatka oválná – ruční česká 
výroba z vrbového proutí               
Velká – pro bochník 1,2 kg          
Malá – pro bochník 0,7 kg Velká             

236,00 Kč       
malá               
182,00 Kč

Velká             
286,00 Kč       
malá               
220,00 Kč

Stojánek na pečení kuřete – 
speciální keramika vysoce 
teplotně odolná určená pro použití 
v peci. Vhodné na pečení 
drůbeže.

Forma na pečení – speciální 
keramika vysoce teplotně odolná 
určená pro použití v peci. Vhodné 
na pečení biskupského chlebíčku, 
litého těsta, sekané apod.

Litinová pánev s litinovou 
rukojetí – kvalitní litinová pánev 
vhodná na použití do pece. Pro 
přípravu šťavnatých steaků, 
grilovaných mas, ryb, klobásek. 
Rozměr 23 x 23 cm.

1 164,00 Kč 1 409,00 Kč
Ocelová pánev s ocelovou 
rukojetí – kvalitní ocelová pánev 
vhodná na použití v peci. Pro 
přípravu nejen skvělých řízků z 
pece. Průměr 28 cm.

prkénko na přípravu pizzy –  
materiál vrstvené měkké dřevo, 
rozměry 30x35 cm – plocha 
prkénka, přední hrana zkosená 
pro lepší vkládání pizzy do pece


