
ZÁHRADNÉ PECE NA DREVO

Ľahké použitie vďaka vyspelým technológiám

Vďaka vynikajúcim akumulačným vlastnostiam je pec schopná udržiavať optimálnu teplotu, vhodnú na pečenie po celý 
deň, s minimálnou spotrebou dreva. Kedykoľvek dostanete chuť, môžete sebe alebo svojim priateľom okamžite pripraviť 
lahodné pokrmy. Čas rozohriatia a udržiavanie teploty pece sa veľmi líši v závislosti od mnohých faktorov, ako je druh 
alebo vlhkosť použitého dreva, vonkajšia teplota a iné. Rozohriatie kvalitným suchým tvrdým drevom na 200 C° trvá cca. 
do 45 min (Je možné i rýchlejšie pokiaľ je vonku teplo a rozkuruje sa malými trieskami.....), na 300 C° trvá do 75 min. 
Potom pre dlhodobé udržiavanie teploty bohato stačí priložiť 1-2 polienka za hodinu. Pokiaľ prestaneme prikladať 
a zavrieme komínovú klapku a reguláciu dvierok, udrží pec teplotu  2-4 hodiny  a potom každou ďalšiu hodinu teplota 
klesne o 10 až 30 C°. Toto však platí pre pece Plus, Ready a Tour. Pri peci Basic môžu byť tieto hodnoty vyššie, záleží 
na kachliarovi, ako dobre pec odizoluje. Teplotu vhodnú pre sušenie byliniek, dreva, ovocia, húb, teda teplotu medzi 
50 až 100 C° je pec schopná udržať kľudne aj ďalších 24-48 hodín.

Objavte chuť tradičného pečenia



Amphora BASIC
Základnú stavebnicu postavíte za 15 minút. Vďaka systému zámkov do seba diely žiarobetónu
ľahko zapadnú bez nutnosti použitia lepidla a spojovacích materiálov. Pec si môžete obostavať
podľa vlastnej fantázie. Obsahuje čierne oceľové dvierka a 10 segmentov žiarobetónových 
tvaroviek. Možnosť dodávky s glazúrovaným čelným portálom v hnedej farbe v rovnakej cene.

BASIC

PLUS

Pripravte si šťavnatý steak, pravú taliansku pizzu, chlieb s chrumkavou 
kôrkou, nadýchané koláče a množstvo ďalších vynikajúcich a zdravých 
pokrmov. Tradičné pečenie v peci vedľa praskajúceho ohňa skrýva 
autentickú krásu i gastronomický zážitok.
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Vnútorné rozmery
záhradnej pece na drevo.

Amphora Plus
inštalovaná
na kamennom
podstavci.

Záhradná pec na drevo
so zabudovanou stavebnicou
Amphora Basic.

€ 1.053,,,60600
Obj.: 17425

€ 1.533,,,60600
Obj.: 17426

55
8

1182 804

48
0

43
5

39
8

42
8

1130

70
0

Amphora PLUS
Variantu pece s kompletnou izoláciou a korpusom si môžete
postaviť na akýkoľvek vlastný podstavec. Oproti predchádzajúcej
variante obsahuje naviac korpus z glazúrovaného kompozitu 
s ďalšie prvky stavebnice, ktoré urýchlia výstavbu pece. Na pec
odporúčame používať ochrannú plachtu (viď. príslušenstvo).

Vonkajšie rozmery záhradnej pece na drevo BASIC.

Vonkajšie rozmery záhradnej pece na drevo PLUS.

stavebnica obsahuje:
 čierne oceľové dvierka s reguláciou
 11 segmentov žiarobetónových 
   tvaroviek

stavebnica obsahuje:
 čierne oceľové dvierka s reguláciou
 11 segmentov žiarobetónových tvaroviek
 glazúrovaný korpus (pozostáva z 4 ks)
 keramická izolačná rohož
 ALU fólia
 základný diel na dymovod
 tmely
 teplomer

Ilustračný obrázok

Ilustračný obrázok

Hmotnosť pece BASIC: 210 kg

Hmotnosť pece PLUS: 290 kg

+ Balné  28,80€

+ Balné  36,00€



Amphora Ready
bez koliesok.

€ ,,,20200

Obj.: 17427 - Amphora Ready
                      bez koliesok.

€ 2.210,,,40400

Obj.: 17428 - Amphora Ready
                      s kolieskami.

€€
                    

READY

Amphora READY 
Začnite piecť hneď s variantou Ready. Oproti variante Plus obsahuje naviac
robustný stojan (komín je voliteľné príslušenstvo), ktorý ponúka praktické
odkladacie plochy pre prípravu jedla, umiestnenie príslušenstva alebo zásobu
dreva. Variantu READY si môžete objednať s pevným stojanom alebo stojanom
na kolieskach.
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Vonkajšie rozmery záhradnej pece na drevo READY.

stavebnica obsahuje:
 čierne oceľové dvierka s reguláciou
 11 segmentov žiarobetónových tvaroviek
 glazúrovaný korpus (pozostáva z 4 ks)
 keramická izolačná rohož
 ALU fólia
 základný diel na dymovod
 tmely
 teplomer (do 450 °C)
 robustný stojan s kolieskami / bez koliesok

TOUR

€ 3.678,,,00000
Obj.: 18500

Amphora TOUR
Cestujte s pecou, kdekoľvek sa vám zachce. Pec je umiestnená 
na špeciálne upravenom prívesnom vozíku s dvojitým odpružením 
a veľkým uzatvárateľným úložným priestorom. Na pec odporúčame 
používať ochrannú plachtu (viď. príslušenstvo). Amphora TOUR
je dodávaná vždy v zmontovanom stave. 

stavebnica obsahuje:
 čierne oceľové dvierka s reguláciou
 11 segmentov žiarobetónových tvaroviek
 glazúrovaný korpus (pozostáva z 4 ks)
 keramická izolačná rohož
 ALU fólia
 základný diel na dymovod
 komínová rúra so strieškou
 predný odkladací stolík
 prívesný vozík
 teplomer (do 450 °C)
 silikón
 tmel

Základné rozmery vozíka pre pec Amphora TOUR.

Hmotnosť pece READY: 360 kg

+ Balné  52,80€

+ Balné  52,80€

+ Balné  52,80€

ŠEDÉ GLAZOVANIE

NOVIN
KANa základe priania našich zákazníkov, ktorí mali záujem o iné farebné vyhotovenia 

glazúry pece, Vám ponúkame výber inej farby glazúry. Ako prvú alternatívu 
ku klasickej hnedej Vám ponúkame pec v matnej šedej glazúre. V prípade
pece Basic je za šede glazovanie príplatok 26,40€. Pri peciach
Plus, Ready a Tour je za šedé glazovanie príplatok 57,60€. 



Výrobca si vyhradzuje právo na technické a konštrukčné zmeny, zmenu rozmerov, zmenu cien a tlačové chyby. 
Ceny v tomto katalógu sú úvádzané ako maloobchodné ceny s DPH. Ceny sú platné od 1.4.2015.

ZÁHRADNÉ PECE NA DREVO

PRÍSLUŠENSTVO

Váš predajca:

€ 2422444,,00000

Obj.: 17443

Komín ø120 mm, 
dĺžka 500 mm

€ 2422444,,00000

Obj.: 17447

Teplomer 
do pece

€ 404400,,80880

Obj.: 17445

Teplomer 
do 450 °C

€ 19199,,20220

Obj.: 17444

Zarážka na oheň nízka

€ 242444,,00000

Obj.: 17442

Komínová 
strieška

€ 888888,,80880

Obj.: 17441

Základný diel 
komína s klapkou

€ 52522,,80880

Obj.: 17440

Dvierka € 666666,,00000

Obj.: 17435

Grilovacie náradie 
3-dielný set WEBER

€ 30300,,00000

Obj.: 17436

Grilovacie náradie 
5-dielný set LUCIFER

€ 13133,,20220

Obj.: 17432

Drevený zmetáčik 
- štetina mexický fíber

€ 666666,,00000

Obj.: 17446

Teplomer s kapilárou 
do 500 °C (pre zamurovanie)

€ 505000,,40440

Obj.: 17438

Hrablo

ážk

€ 57577,,60660

Obj.: 17437

Lopata

€ 69699,,60660

Obj.: 17433

Drevený kartáč rovný
- mosadzné štetiny € 696699,,60660

Obj.: 17434

Drevený kartáč kolmý
- mosadzné štetiny

€ 182188822,,40400

Obj.: 17449

Plachta na zakrytie 
pece Amphora READY

€ 85855,,20220

Obj.: 17448

Plachta na zakrytie 
pece Amphora PLUS

€ 262266,,40440

Obj.: 18502

Zarážka na oheň vysoká 

€ 70700,,80880

Obj.: 18501

Rošt malý, vanička, madlo

32x18cm

Obj.: 17431

Rošt veľký, vanička, madlo

40x35cm

OObj.: 20095

Dvierka s presklením

€ 15815588,,40400

€ 10310033,,20200

výška 7cm

výška 16cm

NOVINKA


