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A PAKOLE sötétsugárzó elven működő 
teraszfűtő berendezése új dimenziót nyit 
meg Ön és vendégei számára a kertben 
való időtöltést illetően. Használja ki a nap 
melegét akkor mikor az a borús időben 
nem áll rendelkezésére. Használhatja kül- 
és beltérben egyaránt, terasza vagy akár 
télikertje fűtésére, temperálására.
A PAKOLE ERP készülék az alumínium fel-
használásának, valamint az anyagában 
történő színezésnek köszönhetően na-
gyon rövid idő alatt képes elérni a ma-
ximális hőleadási teljesítményt és ezzel 
energiát megtakarítva biztosítja az Ön 

komfortját. Az anyagfelhasználásnak kö-
szönhetően készüléke hosszúéletű és bi-
zonyosan gondozásmentes lesz, melyet a 
készülék anyagára vállalt Örök garancia is 
szavatol.
Készüléke kezelésének komfortjáról a 
PAKOLE SMART egység gondoskodik, így 
azt bárhol is helyezze el, nem lesz gondja 
a ki- és bekapcsolásra vagy a kívánt inten-
zitás beállítására sem. Emellett készüléke 
folyamatos visszajelzést ad a működés 
pillanatnyi helyzetéről és intelligens mó-
don állítja be a külső hőmérséklethez leg-
inkább ajánlott teljesítményt.

Nyújtsa el a nyarat önmaga és vendégei számára!



PAKOLE 
cégalapítás

Új 
termékcsoportok

 fejlesztése

PAKOLE cégcsoport
új, nagyobb

 telephelyre költözése

Egyedi automatizált 
gyártóállomások 

kialakítása, 
tovább fejlesztése

30 éves 
a PAKOLE

Jelentős 
export piac bővítés, 

több mint 18 külpiaci 
jelenlét

Új termékkategóriák 
gyártásba helyezése

1991

1998

2000

2002

2016

2020

2021

A gyártóról

A PAKOLE cégcsoport több mint 25 
éve meghatározó szereplője az euró-
pai ipari fűtéstechnikai piacnak. Ter-
mékeinket Európa szerte a minőség 
szinonimájaként említik. Saját gyár-
tású termékeinket Európa és Ázsia 
18 országába exportáljuk. Három 
külföldi és két hazai leányvállalatunk 
segítségével biztosítjuk ügyfeleink 
színvonalas kiszolgálását.

Innováció

Innovatív megoldásaink és kuta-
tó-fejlesztő tevékenységünk révén 
szeretnénk már ma felelni a holnap 
kihívásaira. Sokéves szervizelési és te-
lepítési területen szerzett tapasztala-
tunkat kiaknázva a legújabb techno-
lógiákkal ellátott saját fejlesztésű és 
gyártású termékeket kínáljuk partne-
reink számára. A 90-es évek elején cé-
günk Európában az elsők közt kezdte 
meg aláfúvatásos rendszerű sötétsu-
gárzó berendezések gyártását. Mára 
számos termékkategóriában több 
száz modellt készítünk. Nagy hang-
súlyt fektetünk a folyamatos gyártás-

technológiai és termék innovációra, 
új termékeink bevezetését minden 
esetben hosszas kísérleti kutatások 
és alapos minőségügyi tesztek előzik 
meg, garantálva ezáltal a hosszan tar-
tó, kiváló működést.
Ennek köszönhetően hoztuk létre a 
PAKOLE ERP teraszfűtő termékünket, 
mely új innovatív megoldást hoz a 
kültéri fűtési megoldások sorában. 
Kényelmével és eleganciájával egy 
szempillantás alatt elvarázsolja fel-
használóját, intelligens megoldásai-
val pedig egyedülálló komfortot biz-
tosít az Ön számára!

Minőség  
és szakértelem

Készülékeink tervezésénél és gyártá-
sánál a legfontosabb szempont szá-
munkra, hogy termékeink hosszútá-
von, megbízhatóan és teljes körűen 
tudják kielégíteni ügyfeleink igényeit. 
Cégünk egyaránt szigorú követelmé-
nyeket állít beszállítóival és saját gyár-
tásával szemben, kiváló alapanyagok 
használata és több pontos ellenőrző 
folyamat szavatolja a végtermékek 
magas minőségét.





Alaptulajdonságok

ERP 1.0 ERP 1.8 ERP 2.4 ERP 3.2 ERP 4.0

Méretek [mm] Készülék 860x270x100mm 1050x270x100mm 1250x270x100mm 1450x270x100mm 2000x270x100mm

Súly [kg] 4,3 6,2 8,8 11,6 13,8

Teljesítmény [kWh] 1000 1800 2400 3200 4000

Anyag
Készülék Húzott alumínium profil

Felület Eloxált 

Smart  
infravezérlés

Fokozatmentes 
szabályozhatóság

Gyors 
felmelegedés

Riasztás



Kerámia betétes
elektromos fűtőszál

Hatásfoknövelő
profilrajzolat

Modern megjelenés

230 V / 50 Hz
Elektromos csatlakozás

Legyen bármilyen évszak, a PAKOLE  
sötétsugárzója mindig felmelegíti majd!

A fatüzeléses kerti sütögetésnek 
van egy különös, megmagyaráz-
hatatlan bája. Sajnos azonban egy 
viharos szél könnyen elronthatja 
az ígéretesen kezdődő összejöve-
teleket. 

Hogy Önnek ne kelljen ezt átél-
nie, termékünket úgy alakítottuk 
ki, hogy azt évszaktól függetlenül 
használhassa és élvezhesse a sza-
badban történő időtöltést.

Hőfokok [°C] Max. 350

Felmelegedési idő 1 - 1,5 perc

Felhasználási terület Kert, veranda, télikert

Hőleadó típusa Eloxált alumínium 

Felület A 3D max surface



Használja az Ön komfortjának  
legmegfelelőbb funkciót!

A kertben és szabadtéren való idő-
töltés egyre nagyobb szerephez 
jut felgyorsult életünk színpadán. 
Nem csoda, hogy szeretnénk mi-
nél több időt itt eltölteni, melyben 
évszaktól függetlenül nagy segít-
ségünkre lehet a PAKOLE teraszfű-
tő készüléke.

Cégünk nagy hangsúlyt fektet a 
folyamatos gyártástechnológiai 
és termék innovációra, igyekszik 
lépést tartani a legújabb trendek-
kel. Az új termékek bevezetését 
mindig hosszas kísérleti kutatá-

sok és alapos minőségügyi tesz-
tek előzik meg, ezzel garantálva új 
termékeink hosszan tartó, kiváló 
működését. 

Ennek köszönhetően hoztuk létre 
a Pakole ERP Teraszfűtő termékün-
ket, mely új innovatív megoldást 
hoz a Kültéri fűtési megoldások 
sorában. Kényelmével és elegan-
ciájával egy szempillantás alatt 
elvarázsolja felhasználóját, intel-
ligens megoldásaival pedig egye-
dülálló komfortot biztosít az Ön 
számára!

Állapotjelző lámpák

Aluminium burkolat

Nagy tömörségű  
belső szigetelés

Eloxált sugárzó felület



Komfort
szabályozás

Kültéri
felhasználásra

Könnyen
tisztítható

Könnyű
kezelhetőség

Funkciók

Időzítő 

Smart és vagy Infra vezérlés

Komfort szabályozás

ECO,  ECO-Boost működés

Fokozatmentes autómatikus  
szabályozhatóság

Jelenlét érzékelés

Riasztás 

PAKOLE Cost-Control fogyasztásmérő



ERP fűtőkészülékünket 5+1 funkcióval 
láttuk el, hogy Ön kedve szerint zavar-
talanul élvezhesse annak melegét. Előre 
programozhatja a be és lekapcsolások 
idejét, vezérelheti távirányítóval vagy 
applikáción keresztül. Illeszthet hozzá 
hőmérséklet érzékelővel ellátott kom-
fort szabályzót. Választhat ECO vagy 
ECO-Boost funkciók között, vagy éppen 
a fokozatmentes külső hőmérséklet füg-
gő automatikus program között. 

A melengető kerti partikért



A jelenlét érzékelőnek köszönhetően pe-
dig készüléke magától kikapcsol ameny-
nyiben nem érzékel további személyi 
jelenlétet és/vagy kívánsága szerint er-
ről az applikáción belül értesítést küld-
het. A jelenlét érzékelő igény esetén rá 
is kérdezhet, hogy van-e szüksége a fű-
tés alkalmazására, valamint szükség sze-
rint figyelemmel is kísérheti készüléké-
nek aktuális fogyasztási adatait PAKOLE 
Cost-Controll segítségével. 

Tegye próbára készülékünket cégünk visszavásárlási garanciája mellett!



PAKOLE Trade Kft. 
mail@pakole.hu
+36 (22) 316 484
www.pakole.hu


