
Terasové ohrievače
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Priania našich zákazníkov 

v kombinácii s maximálnym

komfortom počas voľných chvíľ

a maximálnej ohľaduplnosti

k životnému prostrediu sú hlavnými

motiváciami neustáleho

vylepšovania 

našich produktov.

INOVÁCIA 

DIZAJN 

FUNKČNOSŤ

KVALITA

Naše outdoorové produkty boli po

generácie inšpirované nadšencami

campingu a fanúšikmi outdoorových

aktivít. Značka Enders už tradične

predstavuje dlhotrvajúcu spoľahlivosť,

jednoduchosť použitia, široký rozsah

funkčnosti a rôznorodosť pre každodenné

použitie, pri zachovaní excelentnej kvality

v porovnaní s cenou.

Relax na terase nemusí byť iba potešením v lete. Terasové ohrievače Enders môžu pre vás znamenať, že

výhody leta si môžete začať užívať už na skorú jar a zároveň si predĺžiť outdoorovú sezónu až do skorej

zimy. Exteriérové ohrievače Enders vám umožnia vychutnať si naplno krásy jarných a jesenných večerov,

ešte dlho potom ako zapadne slnko. Dokonca aj v lete vám príjemné teplo z terasového žiariča môže

napomôcť užiť si večer plnými dúškami. Pokroková technológia žiaričov môže urobiť z vašej záhrady

alebo kaviarne útulný kútik pre vás a vašich hostí. Naše ECO modely sú vrcholom nášho sortimentu. 

Sú šetrné k životnému prostrediu a zároveň aj k vašej peňaženke. Systematickým výskumom a vývojom

plynových ohrievačov sa darí šetriť cenné energetické zdroje. Inovatívna Enders ECO Ultra technológia

(EEU) túto našu snahu posúva ešte ďalej. Teplo je vyžarované mimoriadne cielene a efektívne, 

čo má za následok ešte nižšiu spotrebu bez toho, aby to ovplyvnilo tepelný výkon.
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COmmErCIAL
s. 12-13

TrENDSTyLE
s. 8

ELEGANCE
s. 7

EVENT
s. 9

mODELy TErASOVýCH OHrIEVAČOV

POLO 2.0
s. 11

   Inovatívne a vysoko výkonné
      Napriek nižšej spotrebe plynu a tým spojených nižších prevádzkových nákladov získate rovnaké

množstvo tepla.* 

   Šetrný k životnému prostrediu
      Podstatne nižšie emisie CO2. Používaním 6 kW horáka môžete znížiť emisie CO2 až o 50 %.* 

   Ekonomický
      Až o 50 % nižšia spotreba energie*. Používaním ekologicky šetrného 6 kW horáka výrazne znížite

spotrebu plynu a prevádzkové náklady až o 50 %.

* v porovnaní s bežným 12 kW horákom

Používaním ECO GrEEN HOrÁKA výkonu 6 kW získate rovnaké množstvo vyžarovaného tepla

ako z 12 kW horáka bežného terasového ohrievača. Používaním ekologicky šetrného 6 kW horáka

znížite svoju spotrebu plynu a tým samozrejme aj náklady na prevádzku žiariča – až o 50 %. 

Čo znamená nižšie prevádzkové náklady a tiež nižšie emisie CO2.

HOrÁK ECO GrEEN
K životnému prostrediu šetrný a zároveň ekonomický.

Strávenie príjemného času na terase nie je vďaka terasovým ohrievačom určené
iba pre letné dni. Naše terasové ohrievače dodajú príjemné teplo, ktoré potrebujete,

keď je vonku chladno. S našou ECO technológiou je dopad na životné prostredie
minimálny a zároveň spotrebujete menej plynu.

ECO GREEN
HORÁK

- 50 % CO2

- 50 % nákladov
Výkon 6 kW horáka Eco Green poskytuje rovnaké množstvo 

tepelného žiarenia ako 12 kW horák bežného patio ohrievača.kW

ECOLINE
s. 15
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HOrÁK ECO PLUS

8 kW

6 7

Úložný priestor pre 
10 kg propánovú fľašu

Sklenený stolík ako
voliteľné príslušenstvo

ELEGANCE 
Plynový Patio ohrievač

  Technológia EEP pre ekonomické
spaľovanie a optimalizované tepelné žiarenie

  O 30 % nižšie emisie CO2 ako pri bežných 
12 kW horákoch 

  O 30 % dlhšia výdrž náplne fľaše v
porovnaní s bežnými horákmi (17–40 hodín
prevádzky pri použití 10 kg propánovej fľaše) 

  mriežka plynového horáka z nehrdzavejúcej
ocele. 

  Plynulo nastaviteľný výkon horáka od 3,5 
do 8,0 kW.

  reflektor (klobúk žiariča) o priemere 
76 cm s pokročilým systémom odrazu
tepelného žiarenia.

  Termoelektrická ochrana plameňa
a bezpečnostná poistka pri preklopení
žiariča.

  Priestor pre bezpečné umiestnenie 10 kg
propánovej fľaše. 

  Kryt fľaše s rukoväťami zaručujúce
jednoduchú obsluhu.

  Prídavné kolieska pre jednoduchú
manipuláciu so žiaričom.

Výkon 8 kW horáka Eco Plus dodáva ohrievaču
Enders Elegance skutočnú silu tepelného žiarenia.
Kedykoľvek vám poskytne príjemné teplo a zaženie
akékoľvek myšlienky na chladnejšie dni. Jeho
ekologické vlastnosti stoja obzvlášť za zmienku: 
8 kW horák Eco Plus vydáva rovnaké množstvo tepla
ako 12 kW horák bežného patio ohrievača. Toto
znamená nižšie náklady a nižšie emisie CO2.

Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V •/–

Maximálny výkon 8 kW

Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša) 17 hodín

Horák Eco Plus s technológiou EEP •
Priemer reflektora (klobúk) žiariča 76 cm

Zapaľovanie Piezo

Integrovaná poistka pri preklopení žiariča •
Termoelektrická ochrana plameňa •
Plynová hadica v dodávke spotrebiča •
Sada koliesok v dodávke spotrebiča •
Materiál tela spotrebiča Nerezová oceľ

Podstavec spotrebiča Lakovaná oceľ

Rozmery ø 76 x 218 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5662) •
Výškovo nastaviteľný stolík ø 37 cm, hrúbka 5 mm,
vyrobený z bezpečnostného skla (č. 5062) •

Elegancia čistých línii, technická vyspelosť a jednoduchosť použitia:
terasové ohrievače Enders vyrobené z lesklej leštenej nerezovej ocele,
očaria svojím jedinečným štíhlym vzhľadom, bez toho, aby čo len na
okamih skryli svoj mimoriadny výkon. Horák Enders s technológiou 
Eco-Plus (EEP) vyžaruje rovnaké množstvo tepla ako bežný 12 kW
terasový ohrievač. Toto umožňuje spotrebovať o 30 % menej plynu 
a zároveň uvoľniť o 30 % menej CO2 do ovzdušia. Výborná kvalita
spracovania, pokroková EEP technológia a jednoduchá prevádzka 
sú doplnkom k čistej elegancii žiariča. 

TECHNOLÓGIA EEP
o 30 % menej CO2

o 30 % dlhšia výdrž
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HOrÁK ECO PLUS

8 kW

Zasúvateľný stĺpik horáka

Úložný priestor pre 10 kg
propánovú fľašu

Pláštenka 
(č. 5662)

8 9

Pláštenka
(č. 5664)

Zasúvateľný stĺpik horáka

TrENDSTyLE 
Plynový Patio ohrievač

  Technológia EEP pre ekonomické spaľovanie 
a optimalizované tepelné žiarenie

  O 30 % nižšie emisie CO2 ako pri bežných 12 kW
horákoch 

  O 30 % dlhšia výdrž náplne fľaše v porovnaní 
s bežnými horákmi (17–40 hodín prevádzky pri použití
10 kg propánovej fľaše) 

  mriežka plynového horáka z nehrdzavejúcej ocele. 

  Plynulo nastaviteľný výkon horáka od 3,5 do 8,0 kW.

  Použité vysoko kvalitné a trvanlivé materály

  reflektor (klobúk žiariča) o priemere 76 cm
s pokročilým systémom odrazu tepelného žiarenia.

  Termoelektrická ochrana plameňa a bezpečnostná
poistka pri preklopení žiariča.

  Priestor pre bezpečné umiestnenie 10 kg propánovej
fľaše. 

  Kryt fľaše s rukoväťami zaručujúce jednoduchú
obsluhu.

  Prídavné kolieska pre jednoduchú manipuláciu 
so žiaričom.

Výkon 8 kW horáka Eco Plus dodáva ohrievaču
Enders Elegance skutočnú silu tepelného žiarenia.
Kedykoľvek vám poskytne príjemné teplo a zaženie
akékoľvek myšlienky na chladnejšie dni. Jeho
ekologické vlastnosti stoja obzvlášť za zmienku: 
8 kW horák Eco Plus vydáva rovnaké množstvo tepla
ako 12 kW horák bežného patio ohrievača. Toto
znamená nižšie náklady a nižšie emisie CO2.

Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V •/–

Maximálny výkon 8 kW

Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša) 17 hodín

Horák Eco Plus s technológiou EEP •
Priemer reflektora (klobúk) žiariča 76 cm

Zapaľovanie Piezo

Zaťahovací stĺpik horáka •
Integrovaná poistka pri preklopení žiariča •
Termoelektrická ochrana plameňa •
Plynová hadica v dodávke spotrebiča •
Sada koliesok v dodávke spotrebiča •
Materiál tela spotrebiča Nerezová oceľ

Podstavec spotrebiča
4 nožičky, 

dve s kolieskami 
a dve nastaviteľné

Rozmery ø 76 x 220 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5664) •
ISO reflektor (klobúk) ø 76 cm / ø 88 cm 
(č. 5327 / 5364) •

TrENDSTyLE je názov terasového ohrievača, ktorý 
napriek svojmu skromnému a decentnému dizajnu, má
všetky dôvody byť sebavedomý. Dokonca aj vysoko 
kvalitný materiál, ktorý elegantne zakrýva miesto pre
plynovú fľašu podčiarkuje jeho nekomplikovaný a čistý
vzhľad. Nohy vyrobené z vysoko kvalitnej ocele zaisťu-
júce absolútnu stabilitu, sú tiež vybavené kolieskami,
ktoré uľahčujú presunutie terasového ohrievača 
z miesta na miesto.

TECHNOLÓGIA EEP
o 30 % menej CO2

o 30 % dlhšia výdrž

EVENT
Plynový Patio ohrievač

  Technológia Eco Green pre ešte viac ekonomické
spaľovanie a optimalizované tepelné žiarenie
(registrovaný úžitkový vzor)

  O 50 % nižšie emisie CO2 ako pri bežných 12 kW
horákoch 

  O 50 % dlhšia výdrž náplne fľaše v porovnaní 
s bežnými horákmi (23–35 hodín prevádzky pri použití
10 kg propánovej fľaše) 

  mriežka plynového horáka z nehrdzavejúcej ocele. 

  Plynulo nastaviteľný výkon horáka od 4,0 do 6,0 kW.

  reflektor (klobúk žiariča) priemeru 76 cm
s pokročilým systémom odrazu tepelného žiarenia.

  Termoelektrická ochrana plameňa a bezpečnostná
poistka pri preklopení žiariča.

  Špeciálne navrhnutý stĺpik horáka pre jeho rýchle
a jednoduché zníženie.

  Nadčasový dizajn telesa žiariča vyrobený z trvácnych
materiálov.

  Priestor pre bezpečné umiestnenie 10 kg propánovej
fľaše. 

  Kryt fľaše s rukoväťami zaručujúce jednoduchú
obsluhu.

  Prídavné kolieska pre jednoduchú manipuláciu 
so žiaričom.

Výkon 6 kW horáka Eco Green poskytuje rovnaké
množstvo tepelného žiarenia ako 12 kW horák
bežného patio ohrievača. Jeho vlastnosti chrániace
životné prostredie stoja obzvlášť za zmienku:
využívaním 6 kW Eco Green horáka sa znížia emisie
CO2 o  50 %. Používaním 6 kW horáka Eco Green
znížite spotrebu plynu a teda zásadným spôsobom
o 50 % znížite aj prevádzkové náklady.

HOrÁK ECO GrEEN

6 kW

Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V •/–

Maximálny výkon 6 kW

Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša) 22 hodín

Horák Eco Green s technológiou EEG •
Priemer reflektora (klobúk) žiariča 76 cm

Zapaľovanie Piezo

Zaťahovací stĺpik horáka •
Integrovaná poistka pri preklopení žiariča •
Termoelektrická ochrana plameňa •
Plynová hadica v dodávke spotrebiča •
Sada koliesok v dodávke spotrebiča •
Materiál tela spotrebiča Nerezová oceľ

Podstavec spotrebiča Lakovaná oceľ

Rozmery ø 76 x 220 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5662) •

Nadčasovo krásny dizajn terasového ohrievača EVENT
je zárukou, že zaujme každého na akejkoľvek záhradnej
párty. Rovnako pozoruhodný je aj jeho výkon a efektívna
spotreba plynu. Okrem toho má tento ohrievač aj inú
bezkonkurenčnú výhodu: Akonáhle dáte preč plynovú fľašu,
stĺpik horáka môžete v niekoľkých jednoduchých krokoch
posunúť nižšie. To vám ušetrí veľa skladovacieho priestoru
a jeho preprava je skutočne hračkou!

ECO GREEN
HORÁK

- 50 % CO2

- 50 % nákladov
Výkon 6 kW horáka Eco Green poskytuje rovnaké množstvo 

tepelného žiarenia ako 12 kW horák bežného patio ohrievača.kW
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TrENDSTyLE 
Plynový Patio ohrievač

  Technológia EEP pre ekonomické spaľovanie 
a optimalizované tepelné žiarenie

  O 30 % nižšie emisie CO2 ako pri bežných 12 kW
horákoch 

  O 30 % dlhšia výdrž náplne fľaše v porovnaní 
s bežnými horákmi (17–40 hodín prevádzky pri použití
10 kg propánovej fľaše) 

  mriežka plynového horáka z nehrdzavejúcej ocele. 

  Plynulo nastaviteľný výkon horáka od 3,5 do 8,0 kW.

  Použité vysoko kvalitné a trvanlivé materály

  reflektor (klobúk žiariča) o priemere 76 cm
s pokročilým systémom odrazu tepelného žiarenia.

  Termoelektrická ochrana plameňa a bezpečnostná
poistka pri preklopení žiariča.

  Priestor pre bezpečné umiestnenie 10 kg propánovej
fľaše. 

  Kryt fľaše s rukoväťami zaručujúce jednoduchú
obsluhu.

  Prídavné kolieska pre jednoduchú manipuláciu 
so žiaričom.

Výkon 8 kW horáka Eco Plus dodáva ohrievaču
Enders Elegance skutočnú silu tepelného žiarenia.
Kedykoľvek vám poskytne príjemné teplo a zaženie
akékoľvek myšlienky na chladnejšie dni. Jeho
ekologické vlastnosti stoja obzvlášť za zmienku: 
8 kW horák Eco Plus vydáva rovnaké množstvo tepla
ako 12 kW horák bežného patio ohrievača. Toto
znamená nižšie náklady a nižšie emisie CO2.

Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V •/–

Maximálny výkon 8 kW

Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša) 17 hodín

Horák Eco Plus s technológiou EEP •
Priemer reflektora (klobúk) žiariča 76 cm

Zapaľovanie Piezo

Zaťahovací stĺpik horáka •
Integrovaná poistka pri preklopení žiariča •
Termoelektrická ochrana plameňa •
Plynová hadica v dodávke spotrebiča •
Sada koliesok v dodávke spotrebiča •
Materiál tela spotrebiča Nerezová oceľ

Podstavec spotrebiča
4 nožičky, 

dve s kolieskami 
a dve nastaviteľné

Rozmery ø 76 x 220 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5664) •
ISO reflektor (klobúk) ø 76 cm / ø 88 cm 
(č. 5327 / 5364) •

TrENDSTyLE je názov terasového ohrievača, ktorý 
napriek svojmu skromnému a decentnému dizajnu, má
všetky dôvody byť sebavedomý. Dokonca aj vysoko 
kvalitný materiál, ktorý elegantne zakrýva miesto pre
plynovú fľašu podčiarkuje jeho nekomplikovaný a čistý
vzhľad. Nohy vyrobené z vysoko kvalitnej ocele zaisťu-
júce absolútnu stabilitu, sú tiež vybavené kolieskami,
ktoré uľahčujú presunutie terasového ohrievača 
z miesta na miesto.

TECHNOLÓGIA EEP
o 30 % menej CO2

o 30 % dlhšia výdrž

EVENT
Plynový Patio ohrievač

  Technológia Eco Green pre ešte viac ekonomické
spaľovanie a optimalizované tepelné žiarenie
(registrovaný úžitkový vzor)

  O 50 % nižšie emisie CO2 ako pri bežných 12 kW
horákoch 

  O 50 % dlhšia výdrž náplne fľaše v porovnaní 
s bežnými horákmi (23–35 hodín prevádzky pri použití
10 kg propánovej fľaše) 

  mriežka plynového horáka z nehrdzavejúcej ocele. 

  Plynulo nastaviteľný výkon horáka od 4,0 do 6,0 kW.

  reflektor (klobúk žiariča) priemeru 76 cm
s pokročilým systémom odrazu tepelného žiarenia.

  Termoelektrická ochrana plameňa a bezpečnostná
poistka pri preklopení žiariča.

  Špeciálne navrhnutý stĺpik horáka pre jeho rýchle
a jednoduché zníženie.

  Nadčasový dizajn telesa žiariča vyrobený z trvácnych
materiálov.

  Priestor pre bezpečné umiestnenie 10 kg propánovej
fľaše. 

  Kryt fľaše s rukoväťami zaručujúce jednoduchú
obsluhu.

  Prídavné kolieska pre jednoduchú manipuláciu 
so žiaričom.

Výkon 6 kW horáka Eco Green poskytuje rovnaké
množstvo tepelného žiarenia ako 12 kW horák
bežného patio ohrievača. Jeho vlastnosti chrániace
životné prostredie stoja obzvlášť za zmienku:
využívaním 6 kW Eco Green horáka sa znížia emisie
CO2 o  50 %. Používaním 6 kW horáka Eco Green
znížite spotrebu plynu a teda zásadným spôsobom
o 50 % znížite aj prevádzkové náklady.

HOrÁK ECO GrEEN

6 kW

Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V •/–

Maximálny výkon 6 kW

Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša) 22 hodín

Horák Eco Green s technológiou EEG •
Priemer reflektora (klobúk) žiariča 76 cm

Zapaľovanie Piezo

Zaťahovací stĺpik horáka •
Integrovaná poistka pri preklopení žiariča •
Termoelektrická ochrana plameňa •
Plynová hadica v dodávke spotrebiča •
Sada koliesok v dodávke spotrebiča •
Materiál tela spotrebiča Nerezová oceľ

Podstavec spotrebiča Lakovaná oceľ

Rozmery ø 76 x 220 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5662) •

Nadčasovo krásny dizajn terasového ohrievača EVENT
je zárukou, že zaujme každého na akejkoľvek záhradnej
párty. Rovnako pozoruhodný je aj jeho výkon a efektívna
spotreba plynu. Okrem toho má tento ohrievač aj inú
bezkonkurenčnú výhodu: Akonáhle dáte preč plynovú fľašu,
stĺpik horáka môžete v niekoľkých jednoduchých krokoch
posunúť nižšie. To vám ušetrí veľa skladovacieho priestoru
a jeho preprava je skutočne hračkou!

ECO GREEN
HORÁK

- 50 % CO2

- 50 % nákladov
Výkon 6 kW horáka Eco Green poskytuje rovnaké množstvo 

tepelného žiarenia ako 12 kW horák bežného patio ohrievača.kW
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Dverová západka

Prídavná rukoväť

Nastaviteľný odrazový systém

Pláštenka 
(č. 5662)

POLO 2.0
Plynový Patio ohrievač

  mriežka plynového horáka z nehrdzavejúcej ocele
doplnený o ENDUR odrazový systém.

  Odrazový systém taktiež izoluje ohrievač od okolia
a nasmeruje teplo späť do vnútra.

  Plynulo nastaviteľný výkon horáka od 3,0 do 6,0 kW.

  23–45 hodín prevádzky pri použití 10 kg propánovej
fľaše.

  Stabilné a štíhle telo z brúsenej nerezovej ocele.

  Termoelektrická ochrana plameňa a bezpečnostná
poistka pri preklopení žiariča.

  Ovládacie prvky dobre chránené vo vnútri telesa žiariča.

  Zabudovaný, výškovo nastaviteľný odrazový systém
pre individuálne nastavenie potreby tepla na zadnej
strane žiariča.

  Základňa žiariča vyrobená zo zušľachtenej ocele.

  Prídavná rukoväť uľahčuje manipuláciu a presúvanie
žiariča z miesta na miesto.

  Priestor pre bezpečné umiestnenie 10 kg propánovej
fľaše. 

  Dverová západka uľahčuje otváranie a zatváranie
dvierok.

  Prídavné kolieska pre jednoduchú manipuláciu 
so žiaričom.

Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V •/–

Maximálny výkon 6 kW

Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša) 22 hodín

Reflektor (odrazová plocha) žiariča ENDUR

Zapaľovanie Piezo

Integrovaná poistka pri preklopení žiariča •
Termoelektrická ochrana plameňa •
Plynová hadica v dodávke spotrebiča •
Sada koliesok v dodávke spotrebiča •
Materiál tela spotrebiča Nerezová oceľ

Podstavec spotrebiča Lakovaná oceľ

Rozmery ø 42 x 115 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5662) •

Štíhly a napriek tomu neobyčajne stabilný plynový ohrie-
vač POLO 2.0 vyžaruje príjemné a jemné teplo. Oproti
bežným ohrievačom v  tvare „hríbu“, tento kompaktný 
a malý ohrievač môže dodať svoje teplo presne vo výške
keď sedíte. Táto funkcionalita je dosiahnutá vďaka pokro-
kovo riešenému ENDUr odrazovému systému, ktorý
veľmi efektívne nasmeruje tepelné žiarenie. Táto inova-
tívna technológia je registrovaním chránená.
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Uzamykateľný dverový uzáver

Očko pre zaistenie ohrievača
reťazou

Vnútorný zaťahovací 
mechanizmus

Úložný priestor pre 10 kg
propánovú fľašu s vysúvateľnou
podestou

Tento ohrievač je skutočný profesionál, je ideálnym plynovým terasovým ohrievačom pre
komerčné využitie ako aj pre náročných súkromných užívateľov. Terasový plynový ohrievač
COmmErCIAL je vyrobený z vysoko kvalitnej brúsenej nerezovej ocele a je úplne odolný voči
hrdzi a teda imúnny voči poškodeniu z dôvodu nepriaznivého počasia.

Stolík na ohrievači je možno využiť ako „nemého“ čašníka, na všetko čo môžu vaši hostia
chcieť odložiť počas neformálnej drink party. Jeho vysoko výkonný 14 kW horák vyžaruje
príjemné teplo a ohreje aj počas najchladnejších dní a nocí. Vysúvateľná podesta pre plynovú
fľašu umožňuje jednoduchú a pohodlnú výmenu plynových fliaš. Akonáhle dáte preč plynovú
fľašu, stĺpik horáka môžete v niekoľkých jednoduchých krokoch posunúť nižšie. To vám ušetrí
veľa skladovacieho priestoru a jeho preprava je skutočne hračkou! Obzvlášť dôležitým prvkom
ohrievača COMMERCIAL je možnosť jeho zaistenia proti krádeži zabudovaným zámkom na
záklopke dvierok a samotný ohrievač možno zabezpečiť reťazou.

161 cm

COmmErCIAL 
Plynový Patio ohrievač

  Turbo horák v nerezovom prevedení a viac iskrovým zapaľovaním.

  Plynulo nastaviteľný výkon horáka od 4,0 do 14,0 kW.

  10 – 35 hodín prevádzky pri použití 10 kg propánovej fľaše.

  reflektor (klobúk žiariča) priemeru 88 cm.

  Termoelektrická ochrana plameňa a bezpečnostná poistka pri preklopení žiariča.

  Vysúvateľná podesta pre uloženie plynovej fľaše uľahčuje jej výmenu.

  Špeciálne navrhnutý stĺpik horáka pre jeho rýchle a jednoduché zníženie.

  Praktický odkladací stolík obzvlášť vhodný pri komerčnom využití žiariča.

  Veľká základňa z nerezovej ocele pre výbornú stabilitu žiariča.

  Nadčasový dizajn telesa žiariča vyrobený z trvácnych materiálov.

  Priestor pre bezpečné umiestnenie 10 kg propánovej fľaše. 

  Uzamykateľné dvierka priestoru pre plynovú fľašu.

  Kryt fľaše s rukoväťami zaručujúce jednoduchú obsluhu.

  Prídavné kolieska pre jednoduchú manipuláciu so žiaričom.

Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V •/–

Maximálny výkon 14 kW

Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša) 10 hodín

Priemer reflektora (klobúk) žiariča 88 cm

Zapaľovanie Batérie

Zaťahovací stĺpik horáka •
Integrovaná poistka pri preklopení žiariča •
Termoelektrická ochrana plameňa •
Plynová hadica v dodávke spotrebiča •
Sada koliesok v dodávke spotrebiča •
Materiál tela spotrebiča Nerezová oceľ

Podstavec spotrebiča Nerezová oceľ

Rozmery ø 88 x 230 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5662) •
ISO reflektor (klobúk) ø 88 cm (č. 5364) •

Pláštenka 
(č. 5662)
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Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V •/–

Maximálny výkon 4 kW

Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša) 34 hodín

Horák Eco Ultra Green s technológiou EEU •
Zapaľovanie Piezo

Integrovaná poistka pri preklopení žiariča •
Termoelektrická ochrana plameňa •
Plynová hadica v dodávke spotrebiča •
Sada koliesok v dodávke spotrebiča •
Materiál tela spotrebiča Nerezová oceľ

Podstavec spotrebiča Lakovaná oceľ

Rozmery 35,5 x 42 x 210 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5665) •

ECOLINE
Plynový Patio ohrievač

  Nastaviteľné smerovanie tepelného žiarenia v 90°
uhle je jedinečné a veľmi efektívne.

  Dva nezávislé nerezové plynové horáky (2 x 2 kW).

  34–69 hodín prevádzky pri použití 10 kg propánovej
fľaše.

  Hlava žiariča nastaviteľná podľa potreby.

  Termoelektrická ochrana plameňa a bezpečnostná
poistka pri preklopení žiariča.

  Bezbatériové piezoelektrické zapaľovanie horákov.

  moderný dizajn, chránený úžitkovým a priemyselným
vzorom.

  Pevná a stabilná konštrukcia žiariča brániaca jeho
prevráteniu.

  Priestor pre bezpečné umiestnenie 10 kg
propánovej fľaše. 

  Prídavné kolieska pre jednoduchú manipuláciu 
so žiaričom.

Tento ohrievač predstavuje revolúciu medzi plyno-
vými terasovými ohrievačmi na trhu. Je registro-
vaný ako úžitkový a  priemyselný vzor. ECOLINE
ohrievač žiari teplo veľmi efektívne, čím poskytuje
obrovské úspory a zároveň takmer nezanecháva
žiadne stopy na životnom prostredí. Elegantný
vzhľad ohrievača ECOLINE bude vítaný na akejkoľ-
vek terase, či už pri rodinnom dome alebo v štýlo-
vej reštaurácii.

Úložný priestor pre 10 kg
propánovú fľašu 

Pláštenka (č. 5665)

-83 % CO2

-83 % nákladov
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Technické parametre:
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Integrovaná poistka pri preklopení žiariča •
Termoelektrická ochrana plameňa •
Plynová hadica v dodávke spotrebiča •
Sada koliesok v dodávke spotrebiča •
Materiál tela spotrebiča Nerezová oceľ

Podstavec spotrebiča Lakovaná oceľ

Rozmery 35,5 x 42 x 210 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5665) •

ECOLINE
Plynový Patio ohrievač

  Nastaviteľné smerovanie tepelného žiarenia v 90°
uhle je jedinečné a veľmi efektívne.

  Dva nezávislé nerezové plynové horáky (2 x 2 kW).

  34–69 hodín prevádzky pri použití 10 kg propánovej
fľaše.

  Hlava žiariča nastaviteľná podľa potreby.

  Termoelektrická ochrana plameňa a bezpečnostná
poistka pri preklopení žiariča.

  Bezbatériové piezoelektrické zapaľovanie horákov.

  moderný dizajn, chránený úžitkovým a priemyselným
vzorom.

  Pevná a stabilná konštrukcia žiariča brániaca jeho
prevráteniu.

  Priestor pre bezpečné umiestnenie 10 kg
propánovej fľaše. 

  Prídavné kolieska pre jednoduchú manipuláciu 
so žiaričom.

Tento ohrievač predstavuje revolúciu medzi plyno-
vými terasovými ohrievačmi na trhu. Je registro-
vaný ako úžitkový a  priemyselný vzor. ECOLINE
ohrievač žiari teplo veľmi efektívne, čím poskytuje
obrovské úspory a zároveň takmer nezanecháva
žiadne stopy na životnom prostredí. Elegantný
vzhľad ohrievača ECOLINE bude vítaný na akejkoľ-
vek terase, či už pri rodinnom dome alebo v štýlo-
vej reštaurácii.

Úložný priestor pre 10 kg
propánovú fľašu 
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Viac informácii získate na 

Mobilne Chladenie.sk

AHC PressBurg s.r.o.
Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava

Expedičné stredisko: Národného 
oslobodenia 2703/33, 90027 Bernolákovo

info@MobilneChladenie.sk
+421 910 220 240
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