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PRIPRAVENÉ 
NA KÚRENIE



Elektrické sálavé panely, fungujúce na 
princípe tmavého žiariča, ponúkajú pre vás i 
vašich hostí novú dimenziu trávenia času v 
záhrade. Využite slnečné teplo aj vtedy, keď 
nie je k dispozícii. Môžete ich použiť v 
interiéri aj exteriéri, na vykurovanie aj 
temperovanie terasy alebo zimnej záhrady. 
Použitím hliníka a vďaka jeho povrchovej 
úprave, je schopné zariadenie ERP dosiahnuť 
maximálny výkon sálania vo veľmi krátkom 
čase, čím šetrí energiu a zaisťuje vaše  
pohodlie. Vďaka použitým materiálom má 
dlhú životnosť a 

bezúdržbovú prevádzku, čo umocňuje aj 
doživotná záruka na materiál.

Pre pohodlné ovládanie a nastavovanie sa 
postará ovládacia jednotka  PAKOLE 
SMART,  kdekoľvek ho umiestnite, 
nebudete mať starosti so zapnutím  alebo 
vypnutím prípadne nastavením 
požadovanej intenzity sálania. Okrem toho 
zariadenie navyše poskytuje nepretržitú 
spätnú väzbu o jeho aktuálnom stave 
prevádzky a inteligentne nastaví optimálny 
výkon podľa vonkajšej teploty.

Predĺžte si leto pre seba aj pre svojich hostí !



založenie
PAKOLE

Vývoj nových
druhov zariadení

Presun spoločnosti
PAKOLE do nových

výrobných 
priestorov

Vznik a ďalší rozvoj
jednotlivých

automatizovaných
výrobných liniek

Spoločnosť 
PAKOLE

slávi 30 rokov

Významné
rozšírenie

exportného trhu,
viac ako 18

zastúpení na
zahraničnom trhu

Zavádzanie nových
kategórií produktov

do výroby

1991

1998

2000

2002

2016

2020

2021

O nás

Skupina Pakole je už viac ako 25 
rokov klučovým hráčom veuróps-
kom priemyselnom vykurovaní. Naše 
výrobky patria medzi najkvalitnejšie 
výrobky v európskom meradle . Naše 
vlastné výrobky exportujeme do 18-
tich krajín Európy a Ázie. S pomocou 
troch zahraničných a dvoch 
domácich dcérskych spoločností 
poskytujeme našim zákazníkom 
kvalitné služby.

Innovácia

Prostredníctvom našich inovatívnych 
riešení, výskumu a vývoja chceme už 
dnes reagovať na potreby zajtrajška. 
Využívajúc naše dlhoročné vedomosti 
a skúsenosti v tejto oblasti, 
ponúkame našim partnerom 
produkty vlastného vývoja a výroby s 
najnovšími technológiami. Na 
začiatku 90. rokov bola naša 
spoločnosť jednou z prvých v Európe, 
ktorá začala vyrábať tmavé žiariče s 
pretlakovým ventilátorom. Dnes 
vyrábame stovky typov v mnohých 
produktových kategóriách.

Kladieme veľký dôraz na výrobné 
technológie a neustálu inováciu 
produktov. Zavedeniu nových 
produktov do výroby vždy 
predchádza dlhý experimentálny 
výskum a dôkladné testy kvality, čím 
je zaručená dlhá životnosť a 
spoľahlivá prevádzka zariadení. 
Vďaka tomu sme vytvorili náš 
terasový vykurovací systém PAKOLE 
ERP, ktorý prináša nové inovatívne 
nápady pri riešení vonkajšieho 
vykurovania. So svojim komfortom a 
eleganciou očarí každého užívateľa a 
so svojimi inteligentnými 
vlastnosťami vám poskytne 
jedinečný komfort!

Kvalita a odborné 
zručnosti

Najdôležitejším faktorom pri návrhu 
a výrobe našich zariadení je, aby 
naše výrobky dlhodobo a spoľahlivo 
spĺňali požiadavky našich 
zákazníkov. Naša spoločnosť kladie 
prísne požiadavky na svojich 
dodávateľov, na vlastné výrobné 
postupy, a precíznu výstupnú 
kontrolu, ktorá zaručuje vysokú 
kvalitu konečných výrobkov.





Základné parametre
ERP 1.0 ERP 1.8 ERP 2.4 ERP 3.2 ERP 4.0

Hmotnosť [kg] 4,3 6,2 8,8 11,6 13,8

Výkon - [W] 1000 1800 2400 3200 4000

Materiál 
Zariadenie Ťahaný hliníkový profil

Povrch Úprava eloxovaním

ERP...2FK

2- stupňová regulácia  výkonu
s manuálnym prepínaním

(60%, 100% OFF) 
prepínanie pomocou ovládača 

ERP 1.0 2FK ERP 1.8 2FK ERP 2.4 2FK ERP 3.2 2FK ERP 4.0 2FK

Rozmery [mm] Zariadenie 500x300x100mm 800x300x100mm 1200x300x100mm 1600x300x100mm 2000x300x100mm

ERP...3FK

3—stupňová regulácia  výkonu 
s manuálnym prepínaním

(60%, 80%, 100% , OFF) 
ovládanie pomocou  ovládača

ERP 1.0 3FK ERP 1.8 3FK ERP 2.4 3FK ERP 3.2 3FK ERP 4.0 3FK

Rozmery [mm] Zariadenie 500x300x160mm 800x300x160mm 1200x300x160mm 1600x300x160mm 2000x300x160mm

ERP...3FA

3-stupňová automatická regulá-
cia výkonu s diaľkovým ovláda-
ním

(60%, 80%, 100% , OFF) 
Elektronika automaticky zvolí vhodnú 
úroveň výkonu na základe teploty a 
vlhkosti  meraného infrasenzorom

ERP 1.0 3FA ERP 1.8 3FA ERP 2.4 3FA ERP 3.2 3FA ERP 4.0 3FA

Rozmery [mm] Zariadenie 720x300x100mm 1020x300x100mm 1420x300x100mm 1820x300x100mm 2200x300x100mm

ERP...3FPP

3-stupňová automatická regu-
lácia výkonu pomocou mobilnej
aplikácie.

(60%, 100% , OFF) 
Elektronika automaticky zvolí vhodnú 
úroveň výkonu na základe teploty a 
vlhkosti  meraného infrasenzorom

ERP 1.0 3FPP ERP 1.8 3FPP ERP 2.4 3FPP ERP 3.2 3FPP ERP 4.0 3FPP

Rozmery [mm] Zariadenie 720x300x100mm 1020x300x100mm 1420x300x100mm 1820x300x100mm 2200x300x100mm

Plynulo
nastaviteľné



Elektrické
vykurovacie teleso

s keramickou
vložkou

Zvýšenie účinnosti
prostredníctvom

profilu

Moderný vzhlad

230 V / 50 Hz
Elektrická prípojka

V ľubovolnom ročnom období, Pakole
tmavé žiariče vás vždy zahrejú!

Záhradné grilovanie na dreve má 
samozrejme isté zvláštne, 
nevysvetliteľné kúzlo. Búrlivý 
vietor však môže bohužiaľ vždy 
sľubný začiatok stretnutia 
priateľov ľahko pokaziť. 

Aby ste sa tým nemuseli trápiť, 
náš produkt je navrhnutý tak, aby 
ste ho mohli používať a užívať si 
voľný čas bez ohľadu na ročné 
obdobie.

Rýchle
zahriatie

Alarm Smart
infračervené

ovládanie

Teplota povrchu [°C] Max. 360

Čas na zahriatie 1 - 1,2 min.

Oblasť použitia Záhrada, terasa, zimná záhrada

Typ sálajúceho povrchu Eloxovaný hliník 

Povrch 3D max surface

Plynulo
nastaviteľné



Použite funkciu, ktorá najlepšie
vyhovuje vášmu komfortu!

Trávenie času v záhrade hrá na 
javisku nášho zrýchleného života 
stále dôležitejšiu úlohu. Niet 
divu, že tu chceme stráviť čo 
najviac času, v ktorom nám môže 
terasový ohrievač PAKOLE ERP 
veľmi pomôcť bez ohľadu na 
ročné obdobie.

Naša spoločnosť kladieveľký 
dôraz na inovácie výrobných 
postupov ako aj produktov a tak 
udržiava krok s modernými 
technológiami. Zavedeniu 
nového výrobku do sériovej 
výroby predchádza množstvo 
testov a experimentov, aby 
výrobok mal dlhú životnosť a 
vysokú spoľahlivosť v rukách 
budúcich zákazníkov.

Vďaka tomu sme vytvorili náš 
produkt Pakole ERP terasový 
ohrievač, ktorý prináša nové 
inovatívne riešenie v rade riešení 
pre vonkajšie vykurovanie.

So svojim komfortom a 
eleganciou ihneď očarí užívateľa 
a so svojimi inteligentnými 
riešeniami vám poskytne 
jedinečný komfort!

Signalizácia prevádzky

Hliníkový povrch

Vnútorná izolácia s
vysokou hustotou

Eloxovaný povrch



Komfortná
regulácia

Na vonkajšie
použitie

Ľahká údržbaJednoduché
ovládanie

Funkcie

Časovač

Smart alebo Infra ovládanie

Komfortné ovládanie

Prevádzky: ECO, ECO-Boost

Plynulé automatické
ovládanie

Snímač prítomnosti

Alarm 

PAKOLE Cost-Control merač spotreby



Náš terasový ohrievač ERP sme vybavili 
funkciou 5+1, aby ste si mohli užívať 
jeho teplo bez prestávky. Časy zapnutia 
a vypnutia môžete predprogramovať, 
ovládať pomocou diaľkového 
infraovládača alebo prostredníctvom 
smart aplikácie v telefóne. Môžete 
využiť komfortný regulátor so 
snímačom teploty. Môžete si vybrať 
medzi funkciami ECO alebo ECO-Boost 
alebo len s plynulým automatickým 
programom závislým od vonkajšej 
teploty.

Na zahrievanie záhradnej párty



Vďaka snímaču pohybu sa ERP 
zariadenie samo vypne, ak nezistí žiadnu 
prítomnú osobou a/alebo o tom môže v 
rámci smart aplikácie odoslať 
upozornenie užívateľovi. V prípade 
potreby sa môže informovať, či 
potrebujete využívať kúrenie naďalej a v 
prípade potreby monitorovať údaje o 
aktuálnej spotrebe vášho zariadenia 
pomocou systému PAKOLE Cost-Control.

Vyskúšajte naše zariadenie so zárukou vrátenia v prípade nespokojnosti.



PAKOLE Slovensko s.r.o.
grill@pakole.sk

+421 (903) 417 899
www.pakole.sk




