
                                                               

Návod na údržbu a užívání, informace o výrobku dle Zákona o obecné bezpečnosti výrobků 102/2001 Sb. ze dne 

22.2.2001 

Pec na pečení chleba, pizzy a dalších potravin IGNIS (platné pro varianty BASIS, BASIS+, CIRCUM, a PERFECTA DONE) 

1.) Složení výrobku 
Materiál: žárobetonové tvarovky, hliníková folie, izolační biorohož, armovací žáruvzdorná tkanina, lehčená perlito-cementová 
omítka, penetrace, strukturovaná omítka, plech černý 11373, plech nerez 17240, spojovací materiál 
 
2.) Vlastnosti výrobku 
Pec je určena pro venkovní použití. Maximální doporučená provozní teplota je do 550°C. 
IGNIS BASIS: 4 ks podlaha hlavní, 1 ks podlaha přední, 3 ks klenba hlavní, 1 ks klenba vstupní, 2 ks vstup; celkem 11 ks 
žárobetonových desek; 1 ks kovová dvířka; celková hmotnost 211 kg. 
IGNIS BASIS+: 4 ks podlaha hlavní, 1 ks podlaha přední, 3 ks klenba hlavní, 1 ks klenba vstupní, 2 ks vstup; celkem 11 ks 
žárobetonových desek; 1 ks kovová dvířka; 1 ks nerezová průchodka; Al folie 0,99 mm x 500 mm x 10 bm; biorohož 4,4 m

2
; 

armovací žáruvzdorná tkanina 4 m
2 
;celková hmotnost 223 kg. 

IGNIS CIRCUM: 4 ks podlaha hlavní, 1 ks podlaha přední, 3 ks klenba hlavní, 1 ks klenba vstupní, 2 ks vstup; celkem 11 ks 
žárobetonových desek; 1 ks kovová dvířka; Al folie 0,99 mm x 500 mm x 10 bm; biorohož 4,4 m

2
; tepelně izolační jádrová 

omítka 80 l, armovací žáruvzdorná tkanina; obklady pro portál 10 ks; flexibilní lepidlo 3 kg; penetrace bílá 2 kg; strukturovaná 
omítka 8 kg; celková hmotnost 263 kg 
IGNIS PERFECTA DONE: 4 ks podlaha hlavní, 1 ks podlaha přední, 3 ks klenba hlavní, 1 ks klenba vstupní, 2 ks vstup; celkem 
11 ks žárobetonových desek; 1 ks kovová dvířka; Al folie 0,99 mm x 500 mm x 10 bm; biorohož 4,4 m

2
; tepelně izolační jádrová 

omítka 80 l, armovací žáruvzdorná tkanina 4 m
2
; obklady pro portál 10 ks; flexibilní lepidlo 3 kg; penetrace bílá 2 kg; 

strukturovaná omítka 8 kg; kovový stůl; základní nerezový komín; celková hmotnost 385 kg. Nosnost odkládacího stolku 
předního – 20 kg; nosnost spodní police 50 kg. 
 
3.) Životnost 
Při dodržení návodu na montáž, užívání a údržbu (viz níže) je životnost výrobku minimálně 10 let. 
 
4.) Balení (rozměry v cm) 
IGNIS BASIS: 1 EUROpaleta 120d x 80š x 70v; hmotnost 232 kg 
IGNIS BASIS+: 1 EUROpaleta 120d x 80š x 100v; hmotnost 254 kg 
IGNIS CIRCUM: 1 EUROpaleta 120d x 80š x 130v; hmotnost 284 kg 
IGNIS PERFECTA DONE: 1 paleta 130d x 120š x 160v; hmotnost 410 kg 
Rozměry jsou uvedeny bez případného příslušenství, základní komín je transportován uvnitř pece. 
 
5.) Návod na sestavení pecí IGNIS 
Je samostatnou součástí a je dodáván ke každému výrobku. 
 
6.) Uvedení do provozu 
Pec IGNIS je určena pro pečení chleba, pizzy a dalších potravin. Péct se může přímo na dně pece, např. pizza, chleba, nebo na 
roštu (volitelné příslušenství), nebo v nádobách, které odolávají teplotě cca 500 °C, např. římské hrnce, litinové nádoby aj. Tuk 
z potravin nesmí odkapávat na dno pece. Doporučeným palivem je suché tvrdé dřevo – bříza, nebo buk. Regulace vzduchu se 
provádí dvířky – je možné je posunout na začátek vstupního otvoru – tím omezíte přísun, doprostřed komína, nebo na konec 
komína – tím omezíte odtah. Oheň rozděláváme v přední části pece s pomocí třísek, po rozhoření přiložíme postupně menší 
polínka, oheň posuneme hrablem dovnitř pece a můžeme přikládat bez omezení. Při pečení můžeme uhlíky či popel smést 
smetáčkem s kovovými štětinami, nebo posunout hrablem. Další info na www.ignis-panem.cz Roztápění pece závisí na praxi a 
zkušenostech a typu připravovaného pokrmu, orientačně na pizzu cca 1 hodina, na chleba cca 2 hodiny (při studené peci na 
počátku). Pec je určena pro venkovní použití a měla by stát pod přístřeškem.  Pokud se vám do pece dostane vlhkost, musíte 
pomalu roztápět, aby žárobetonové tvarovky nepopraskaly. 
 
7.) Způsob provedení a označení výstrah 
Nedotýkejte se přímo komínku pece a dvířek, příp. používejte rukavice či chňapky, které dodáváme jako příslušenství. 
Označení přímo na výrobku není technicky možné. 
 
8.) Návod na údržbu a likvidaci 
Kovový stůl a dvířka nesmí být ve styku s vodou, hrozí koroze. Čištění provádějte vlhkým hadříkem a poté otřete dosucha, platí 
i pro vnější skelet pece a portál – v případě standardního provedení obkladem lze rovněž omýt vlhkým hadříkem. Vnitřek pece 
doporučujeme čistit za tepla kartáčem s kovovými štětinami, za studena smetáčkem s přírodními štětinami. Případné oděrky 
laku stolu či dvířek doporučujeme ošetřit odpovídajícím nátěrem. Likvidace bez speciálních požadavků. 
 
V Brně dne 2.5.2014 

Ing. Vladimír Čermák, jednatel                                                                                                  www.ignis-panem.cz 

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

