
                                                               

 

Dodací a záruční podmínky pecí IGNIS 

Výrobce: 

ALFA HEAT CZ, s.r.o.; Kroupova 795/65; 625 00 BRNO; IČO: 01517937; DIČ: CZ01517937 

Výrobky: 

Pece na pečení chleba, pizzy a dalších potravin IGNIS 

 IGNIS BASIS 

 IGNIS CIRCUM 

 IGNIS BASIS+ 

 IGNIS PERFECTA DONE 

POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! 

Před převzetím zásilky, tj. před podepsáním dodacího/nákladního listu řidiči spediční 

služby, si pečlivě zkontrolujte kompletnost a nepoškozenost zásilky. Řidič je 

povinen počkat přiměřeně dlouhou dobu. Pokud si zásilku převezmete a později 

objevíte poškození, výrobce nenese za tyto vady odpovědnost !!! 

Uvedení do provozu, způsob užívání:  

Při sestavování pecí BASIS, BASIS+, CIRCUM a PERFECTA je nutné dbát pokynů, uvedených v návodu na 

sestavení pecí. Návody jsou součástí každé dodávky. Při dodržení veškerých pokynů a doporučení v návodech vám 

pec bude sloužit dlouhou dobu. Po dokončení montáže pecí BASIS, BASIS+, CIRCUM a PERFECTA resp. ustavení 

pece PERFECTA DONE na místo a dodržení technologických přestávek, uvedených v návodu, můžeme přistoupit 

k uvedení do provozu. Doporučeným palivem je tvrdé suché dřevo bříza nebo buk, nebo sladké domácí dřeviny. 

Nedoporučujeme dub (je kyselý) a ani měkké jehličnaté dřeviny. Jehličnaté dřeviny je možno použít pouze na 

roztápění. Pro roztápění se nesmí použít tekuté podpalovače, nedoporučujeme ani tuhé podpalovače typu PE-PO. 

Stačí pouze suché třísky a papír. Oheň založíme v přední části pece, dvířka přitom musíme vyjmout a odložit mimo 

pec. Postupně přiložíme větší a větší polínka. Až se oheň rozhoří, posuneme jej hrablem dozadu, nebo na levou či 

pravou stranu hlavní kopule pece. Oheň či žhavé uhlíky nemusíme z pece vyhrabovat ven, pouze je odsuneme na 

místo, kde nebudou překážet. V závislosti na typu a vlhkosti dřeva a také četnosti používání pece je pec připravena 

k pečení po cca 60 – 120 minutách od zatopení. Jakmile oheň již hoří a je posunut dovnitř pece, může zavřít dvířka. 

Doporučení a návody na provozování pece najdete na www.ignis-panem.cz v sekci FAQ. Pece BASIS, BASIS+, 

CIRCUM a PERFECTA jsou určeny pro venkovní použití v případě, že dodržíte Návod na sestavení a aplikujete 

jednotlivé doporučené vrstvy podle tohoto návodu, pro voděodolnost je důležitá zejména poslední vrstva – 

strukturovaná omítka, příp. jiná prokazatelně voděodolná vrstva. U pece PERFECTA DONE je garantováno 

výrobcem, že pec může samostatně stát na volném prostranství. 

Čištění pece provádíme pouze mechanicky a to kartáčem s kovovými, např. mosaznými štětinami. 

Z technologických důvodů není možné umístit výstrahy přímo na pec, proto se vyvarujte přímého dotyku pece, 

zejména komínku a dvířek. Používejte rukavice či chňapky k tomu určené. Žárobetonové tvarovky, ze kterých se 

skládá hlavní korpus pece, obsahují kovové jehličky, které mohou z tvarovek vyčnívat. Dbejte proto zvýšené  

 

http://www.ignis-panem.cz/


opatrnosti při manipulaci. 

Pece ve variantě BASIS, BASIS+ a CIRCUM musí být umístěny na rovném a nosném základě. 

Záruční doba, postup reklamace: 

Záruční doba je 24 měsíců od data koupě, je vyznačeno na faktuře, resp. dodacím listu. Záruční opravy provádí 

výrobce, příp. prodejce. Adresa servisního oddělení je adresa sídla provozovny výrobce, tj. ul. Na Posvátné 181, 

Telč, 58856, Česká Republika. Zákazník je povinen písemně popsat zjištěné vady a doplnit je příp. 

fotodokumentací. Tento záznam je zaslán elektronickou poštou na adresu info@ignis-panem.cz. Výrobce v zákonné 

lhůtě reklamaci schválí nebo zamítne a písemně o výsledku reklamace a navrhovaném postupu zákazníka 

informuje.  

V případě neoprávněné reklamace spojené s výjezdem servisního technika k zákazníkovi hradí veškeré náklady 

(kilometrovné, čas strávený na cestě) zákazník. 

Nárok na záruku zaniká: 

Při nedodržení pokynů dle Návodu k sestavení. 

Pokud není výrobek používán v souladu s jeho určením,  tj. pečení pizzy a chleba a dalšího pečiva – to je možné 

přímo na podlaze pece.  Další pokrmy, např. drůbež, polévky, guláše, ryby atd. je nutné péct resp. vařit v nádobách 

k tomu určených, např. smaltované či keramické nádoby, litinové pekáče, římské hrnce atd. Při grilování v peci je 

nutné použít nerezový rošt s vaničkou, aby tuk neodkapával přímo na podlahu pece. 

Při mechanickém poškození zvlášť hrubým čištěním. 

Při poškození vnějšími vlivy. 

Při aplikování vlastní obestavby pece, která vyvíjí tlak na korpus pece. 

Při zatečení vody do vnitřního prostoru pece a následném popraskání jednotlivých dílů při zatopení v peci, toto může 

vzniknout např. absencí komínku se stříškou, nebo hašením ohně vodou. 

Při vlastní instalaci pece na nerovný a nenosný podstavec. 

Při poškození vlivem dopravy, kterou si sjednal či sám provedl zákazník. 

 

Co není předmětem reklamace: 

Závady, které nemají vliv na užitné vlastnosti. 

Drobné mikropraskliny a nepravidelná porovitost povrchu žárobetonových tvarovek. 

Oděrky laku kovového stolu (varianty PERFECTA a PERFECTA DONE) a možná následná lokální koroze. 

 

Vydáno v Brně dne 2.1.2015 

Ing. Vladimír Čermák, jednatel 

 

www.ignis-panem.cz 

Datum prodeje:       Podpis prodejce + razítko:  

            

     

mailto:info@ignis-panem.cz
http://www.ignis-panem.cz/

