Schwank wereldwijd
Duitsland
Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43
50735 Köln
Tel.:		
+49(0)221-7176 0
Fax:		
+49(0)221-7176 288
Email:
info@schwank.de
Web:
www.schwank.de

Frankrijk
Schwank S.a.r.l.
15, Route des Chères
69380 Marcilly-d´Azergues
Tel.:		
+33 - 4 - 78 43 03 44
Fax:		
+33 - 4 - 78 43 02 38
Email:
info@schwank.fr
Web:
www.schwank.fr

Oekraïne
Schwank Ukraine Ltd.
ul. B. Hmelnizkogo 16-22
01030 Kiew

Oostenrijk
Schwank GesmbH
Hetmanekgasse 1b/3
1230 Wien
Tel.:		
+43(0)1-609 13 20
Fax:		
+43(0)1-609 12 60
Email:
office@schwank.at
Web:
www.schwank.at

Schweiz
Hongarije
Hjk Hansjörg Keller GmbH
Schwank Technik Kft.
Müligässli 4
Soroksári út 160
8598 Bottighofen
1095 Budapest
Tel.:		
+41-(0)71-686 80 00
Tel.:		
+36 - 1 347 - 2240
Fax:		
+41-(0)71-686 80 05
Fax:		
+36 - 1 347 - 2240
E-mail: hjk@hjk.ch
Email:
info@schwank.hu
Web:		
www.schwank-heizung.ch Web:		
www.schwank.hu

USA
Schwank USA, Inc.
2 Schwank Way
Waynesboro, GA 30830
Tel.:		
+1 - 706 - 554 61 91
Fax:		
+1 - 706 - 554 93 90
Email:csr@schwankgroup.com
Web: www.schwankgroup.com

Rusland
ZAO SibSchwank
Veteranov Truda 60 / 3
625059 Tjumen
Tel.:		
+7- 34 52 - 388 - 860
Fax:		
+7- 34 52 - 388 - 865
Email: sibschwank@sibschwank.ru
Web: www.sibschwank.ru

United Kingdom
Schwank Ltd.
Suite 21, 50 Churchill Square
Kings Hill, West Malling
Kent, ME19 4YU
Tel.:		
+44 (0)208 - 641 3900
Fax:		
+44 (0)208 - 641 2594
Email:
sales@schwank.co.uk
Web:
www.schwank.co.uk

Canada
Schwank Ltd.
5285 Bradco Blvd.
Mississauga, Ontario, L4W 2A6
Tel.:		
+1- 905 - 712 47 66
Fax:		
+1- 905 - 366 00 31
Email: csr@schwankgroup.com
Web: www.schwankgroup.com

China
Schwank China
No. 63 Hong Kong Zhong Road,
Qingdao
Tel.:		
+86-532-85767700
Fax:		
+86-532-85769791
Email: wuhua@wuhua.com.cn
Web:
www.wuhua.com.cn

Roemenië
Schwank SRL
bd. 9 Mai nr. 21, bl. B11/43-44
610127 Piatra Neamt
Tel.:		
+40 - 233 - 22 69 66
Fax:		
+40 - 233 - 23 24 22
Email:
schwank@schwank.ro
Web:
www.schwank.ro

Tel.:		
Email:
Web:

+38-044 337 16 54
info@schwank.com.ua
www.schwank.com.ua

Benelux
Schwank B.V.
Nijverheidsweg 5 4104 AN Culemborg
Tel.:
+31-(0)345-513143
Fax:
+31-(0)345-518464
E-mail: schwank@schwank.nl
Internet: www.schwank.nl

Polen
Schwank Polska Sp.zo.o.
ul. Targowa 5
41-503 Chorzów
Tel.: 		
+48 - 32 - 201 05 58
Fax: 		
+48 - 32 - 201 05 59
Email:
info@schwank.pl
Web:
www.schwank.pl
Tsjechische Republiek +
Slowakije
Schwank CZ, s.r.o.
Nám. Republiky 1
614 00 Brno
Tel.:		
+420 - 545 - 211 530
Fax:		
+420 - 545 - 212 139
Email:
info@schwank.cz
Web:
www.schwank.cz

Energie-efficiency opnieuw gedefinieerd
De Schwank onderneming
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Halverwarming
van Schwank

Meer dan 70 jaar geleden heeft de grondlegger van
ons bedrijf Günther Schwank de eerste gas-infrarood
helderstraler uitgevonden. Sindsdien staat „warmte“
in het middelpunt van onze activiteiten – als basisvoorwaarde voor iedereen om zich prettig te voelen.
Maar dat alleen voldoet niet: onze klanten verwachten energiebesparende, innovatieve en betrouwbare
oplossingen, die door een professionele en geroutineerde klantenservice ondersteund worden.
Dankzij onze ervaring, technologisch geavanceerde
producten en hoge kwaliteitsnormen zijn wij de wereldwijd grootste aanbieder en daarmee marktleider
voor gas-infrarood verwarming. Meer dan 2 miljoen
verwarmingstoestellen, die in meer dan 40 landen
aan tevreden klanten geleverd konden worden, spreken voor zich. Tot onze klanten horen zowel bedrijven
uit het MKB als ook internationaal bekende bedrijven,
zoals u uit onze referenties kunt opmaken.
Dat alles toont aan, dat het in ons gestelde vertrouwen waargemaakt wordt. En omdat het in ons gestelde vertrouwen veel betekent, is ons voortdurende
doel om de verwachtingen van onze klanten verder te
overtreffen.

Prof. h.c. (RUS) Bernd H. Schwank

Oliver Schwank
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De directeuren van Schwank GmbH:
Prof. Bernd Schwank en Oliver Schwank.

Van visionair

tot wereldmark
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In het middelpunt van de belangstelling:
de eerste generatie verwarmingsstralers in de Hamburgse binnenstad.

Het patent, dat z’n

ktleider

stempel op de
geschiedenis drukt
Van visionair tot wereldmarktleider
Het succesverhaal van de Schwank groep begint in
1933. Destijds werkte de jonge ingenieur Günther
Schwank aan gastoestellen, om het verbrandingsrendement te verbeteren. Al snel had hij een geniaal
idee: hij ontwikkelde de eerste infrarood verwarming
met branderstenen en vroeg hierop in 1938 patent
aan. Ondertussen heeft de Schwank groep wereldwijd
drie productielocaties en twee ontwikkelingscentra, en
is actief in meer dan 40 markten, waarvan er 14 met
eigen locale Schwank organisaties bediend worden.
Meetlat van de industrie
Om aanspraak op de leidersrol te kunnen maken,
moeten wij altijd een stap vóór zijn. Daarom zet
Schwank de standaards voor wat betreft stralingsfactor [efficiency], productassortiment, technologische
ontwikkeling, service en internationale aanwezigheid.
Wij beijveren ons om deze prestatieparameters verder
uit te bouwen, want het is ons doel om uw verwachtingen ook in de toekomst te blijven overtreffen.

Ing. Günther Schwank
ca. 1934 – Uitvinder van de gas-infrarood verwarming;
grondlegger van de Schwank groep
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Uitreiking van de „Großer Preis des Mittelstandes“ aan de Schwank directie.

In meer dan 40 landen ter wereld thuis:
topkwaliteit en hoog rendement zijn overal in trek.

O

Positieve energie voor
overtuigende systemen

Efficiency in alles, wat wij doen
Het vervaardigen van innovatieve technologieën
volgens de hoogste kwaliteitseisen, vergt maximale
inspanning van allen, van de productie via de kwaliteitscontrole en de verkoop tot aan de service.
Meer dan 380 medewerkers
wereldwijd voor u werkzaam
Als zeer gemotiveerd en op elkaar ingespeeld team
zijn onze medewerkers er overal ter wereld voor u.
Om het even, of het om het ontwerp, de realisatie of
het onderhoud van uw verwarmingsinstallatie gaat.
Wij praten u bij over de laatste stand van onderzoek
en techniek. Want niet alleen onze technici krijgen
regelmatig bijscholing. Bij alle medewerkers staat
het streven naar kennis centraal.
Duurzaam handelen en de
wereld mee vormgeven
Onze medewerkers zijn actief in allerlei verschillende fora en beroepsorganisaties, om hun kennis
bij de totstandkoming van EU-normen en richtlijnen
in te brengen. Met als doel, de efficiëntste verwarming ter wereld te ontwikkelen.
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Pienter en met know-how:
het Schwank verkoopteam in actie.

Positieve energie bij de dagelijkse arbeid:
medewerksters van de Schwank
brandersteen-productie.

Onze maatstaf
Tevredenheid

07

Bij de ingebruikname wordt de
kwaliteit door en door getest.

Wij onderzoeken

U profit
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Dipl.- Ing. Torsten Kallweit, keramisch ingenieur,
bij de analyse van de nieuwe generatie ceraSchwank.

teert

Innovatie – de drijvende
kracht achter hoog
rendement
Doorbraken, die de wereld veranderen
Schwank heeft in de industrie een voortrekkersrol
m.b.t. nieuwe innovaties. Zij heeft wereldwijd
40 patenten, die als referentie dienen voor hoog
rendement en lage CO2-uitstoot. Onze twee ontwikkelingscentra in Duitsland en Noord-Amerika werken
er continu hard aan om deze eigenschappen verder
te verbeteren. Dit resulteert in regelmatige doorbraken op technisch gebied zoals b.v. de gepatenteerde
delta-mengkamer, de gepatenteerde keramische
brander, de vermogensmodulatie of de eerste
warmteterugwinning voor infrarood stralers.

Dipl.-Ing. Konrad Weber
Hoofd ontwikkeling van de Schwank groep
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Dankzij gestage doorontwikkeling is de brandersteen het summum van efficiency.

Met gedetailleerde simulaties worden de stroomeigenschappen
van branders van de nieuwe generatie Whisper-Jet geoptimaliseerd.

Waarden, die hoog
in ons vaandel staan

Bekroon

M

Topkwaliteit van de marktleider
In deze waarden verankerd is ook ons streven, technisch geavanceerde producten in Duitsland te produceren. Efficiënt, economisch, toekomstgericht – begrippen, die zich in ieder Schwank product weerspiegelen.
Schwank helder- en donkerstralers bereiken stralingsfactoren, die ver boven het gebruikelijke in de markt
liggen. En hoge stralingsfactoren zijn het beste bewijs
voor hoog rendement. Want een hoog rendement
betekent geld besparen. Een reden, waarom Schwank
installaties zich via de energiebesparing binnen de
kortste keren terugverdienen.
Bekroonde innovaties
De continue, positieve doorontwikkeling van het
bedrijf en de producten wordt weerspiegeld door de
onderscheidingen, die Schwank de laatste jaren heeft
mogen ontvangen. Deze onderscheidingen bevestigen
onze hoogste kwaliteits- en innovatie-eisen aan de
energie-efficiënte verwarmingstechnologieën, waarmee Schwank nieuwe standaarden in de industrie
zet. Diverse studies tonen de prominente rol van het
bedrijf aan. Dat geeft onze klanten het vertrouwen,
het juiste besluit te hebben genomen.

Uta Lange
Marketing & bedrijfscommunicatie
met de gepatenteerde brandersteen uit 1938
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Vele onderscheidingen zijn vanwege uitmuntende
efficiency en marktleiderschap verleend.

De wereld en het Handelsblatt rekenen Schwank
tot de TOP 100 middelgrote bedrijven in Duitsland.

nde producten

Made in Germany
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Het Manager Magazin rekent Schwank
tot de belangrijkste wereldmarktleiders
van Duitsland.

De grote prijs van de Oskar-PatzeltStichting gaat naar het middelgrote
bedrijf Schwank.

Zo effectief als de

Schone wa
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zon

armte

Infrarood: warmte,
die men meteen voelt

Als een zonnebad bij de wintersport
Het principe van de Schwank infrarood verwarmingen is eenvoudig en van de natuur afgekeken.
Alhoewel de luchttemperatuur onder nul ligt, is het
in de zon aangenaam warm. Dat komt door de
warmtestraling, beter gezegd de infraroodstraling,
van de zon. Daar waar de infraroodstralen aanwezig zijn, worden ze in warmte omgezet, bijvoorbeeld op onze huid. Schwank infrarood verwarmingen bedienen zich van dezelfde natuurlijke techniek,
om energiezuinig te verwarmen. Met dat verschil,
dat de warmte precies daar opgewekt wordt, waar
die nodig is – direct op de werkvloer.
Met het hybridSchwank-systeem kan zelfs nog
meer energie bespaard worden.
hybridSchwank krijgt het voor elkaar, het laatste restje warmte af te vangen en aan de hal of een
warmwatercircuit ter beschikking te stellen. Dat kan
zelfs de zon niet! Wij denken, dat dit het energiegebruik van de toekomst is – en die is groen.
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Goed voor het milieu

Intelligente restwarmteb

01 Halverwarming

03 Warmtewisselaar

05 Gebouwbeheersysteem

02 Regeling van het
verwarmingssysteem
04 Kantoorverwarming
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01

Halverwarming – Schwank infraroodverwarmingen zijn
bekroond en beproefd inzake hun bovengemiddeld
hoge rendement en milieuvriendelijkheid.

03

Warmtewisselaar – de thermische warme uit
rookgassen wordt benut en aan een warmtebuffer
afgegeven om b.v. kantoorruimte te verwarmen.

02

Regeling – het intelligente regelsysteem zorgt
er voor, dat de inschakeltijden van de verschillende
zones geoptimaliseerd worden. Zo wordt o.a. de
voorverwarmtijd tot een minimum gereduceerd.

04

Kantoorverwarming – de afgevangen thermische
restwarmte van de halverwarming wordt aan de
kantoorverwarming ter beschikking gesteld. Bovendien
kan ook leidingwater mee verwarmd worden.

u

Beter presteren met

benutting

groene technologie

Met Schwank het milieu verbeteren
06 Remote toegang

Milieubewust denken en handelen heeft de laatste
decennia een steeds groter belang in de publieke
opinie gekregen. Met de in Duitsland geldende voorschriften zoals de EnEV en de EEWärme wet zijn
door de wetgever al strenge eisen gesteld. Schwank
infrarood verwarmingen voldoen ruimschoots aan
deze criteria en voorschriften. Resource sparende
en CO2-gereduceerde systemen worden door
Schwank al jarenlang ingezet: b.v. op het gebied
van energieterugwinning kan al op 15 jaar ervaring
teruggegrepen worden. hybridSchwank
bereikt een max. rendement van 108%.
Dat beschermt het milieu en spaart energie.
En dan nog het volgende
Als lid van verschillende overlegorganen, zoals de
DGNB [Duits Genootschap voor duurzaam Bouwen]
en de US Green Building Council, werkt Schwank
constant mee aan nieuwe en richtinggevende oplossingen voor verwarming in industrie en bedrijfsleven.
Enkele bouwprojecten zijn mede dankzij het toepassen van efficiënte Schwank verwarmingsoplossingen
met gouden certificaten onderscheiden.

Green Building
Warmteterugwinning
bewaakt door het
gebouwbeheersysteem
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Gebouwbeheersysteem – Controle, management en
wijzigingen kunnen via het internet op kantoor of
op 10.000 km afstand uitgevoerd worden. Integratie in een
eventueel bestaand gebouwbeheersysteem is mogelijk.
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Remote toegang – Met een smartphone kunnen
gegevens opgevraagd worden of kan zelfs het
systeemeenvoudig bediend worden.
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E

Intelligente warmte,
die het in zich heeft

Gebouwmanagement van de toekomst
Moderne gebouwbeheersystemen en regeltechniek
verbinden economische Schwank verwarmingssystemen betrouwbaar en blijvend met alle andere gebouwtechnische voorzieningen. Zo kunnen Schwank
verwarmingen nog efficiënter gebruikt worden.
Inschakel- en uitschakeloptimalisatie evenals regeling
van de modulatie gebeurt automatisch. Maar ook
het correcte en verantwoordelijke gebruik van licht,
restwarmte, koeling, brandbescherming en andere
waardevolle zaken doet het energieverbruik van het
gebouw duidelijk dalen.
Met het Schwank gebouwbeheersysteem [GBS]
kunnen verschillende hallen en gebouwen centraal
geregeld, bewaakt en gecontroleerd worden.
Ongeacht waar u zich op dat moment bevindt.
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Heel simpel: temperatuurzones en temperatuurverlopen van de
individuelegebouwen kunnen separaat ingesteld en afgelezen worden.

Absolute flexibiliteit: Controle van het verbruik en
instelling van de verschillende parameters vanuit
het hoofdkantoor of waar ook ter wereld.

Energie-efficiency met

een gebouwbeheersysteem

17

ThermoControl Plus M met zelflerende logica:
de verwarming is net zo efficiënt, als de regeling die haar aanstuurt.

Eerste klasse
servi
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Overal beschikbaar voor onze klanten:
de Schwank service is de maatstaf in onze branche.

De service, die

ice

achter het merk staat

Service maakt het verschil
Er is iets waar we niet op besparen: het Schwank
servicenetwerk. Zodat wij er zijn, wanneer u ons
nodig heeft. Want ons merk is enkel zo veel waard
als de service, die er achter staat. Voor onze
klanten betekent dat een meerwaarde. Schwank
vestigingen in de hele wereld staan altijd aan
klanten ter beschikking voor service.
Snel ter plekke
Het fijnmazige servicenetwerk van Schwankmedewerkers, installateurs en geautoriseerde
monteurs is zo opgezet, dat u altijd raad en hulp
bij installatie, onderhoud en bij reparaties kunt
krijgen. Want alleen als onze klanten tevreden
zijn, zijn wij dat ook.
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Alle servicewerkzaamheden worden volgens
de in dat land geldende normen verricht.
Dat is klantzekerheid.

Installatie, onderhoud, reparaties, service:
alles ten dienste van de klant. Alles uit één hand.

In de productie

Ca. 150.000 klanten gebruiken naar volle tevredenheid Schwank producten in industrie en bedrijfsleven.
Energiebesparingen van 50% ten opzichte van
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gebruikelijke systemen zijn zeker niet ongewoon.
Zo kon BMW bij de productielocaties voor de Mini
47% besparen, en het US Army bij één van hun
bases zelfs 71%.

Wereldwijd worden Schwank verwarmingssystemen
gebruikt bij vooraanstaande staalfabrikanten, zoals
ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel en vele
anderen. Deze worden ingezet voor economische

verwarming van de productie en ook het vermijden van
condensatievorming in de coil opslag. Met Schwank
infraroodverwarming kan de luchtvochtigheid geregeld
worden, zodat corrosie van de coils vermeden wordt.

Economische

warmte

In de logistiek

Meer dan 10 miljoen m2 verwarmd logistiek grondoppervlak. Met het unieke concept, dat in samenwerking
met klanten en universiteiten ontwikkeld is, besparen

Intelligente

onze klanten energie, en de CO2-balans ziet er ook
goed uit. Het resultaat: besparingen van 20% - 45%
ten opzichte van gebruikelijke systemen.

warmte
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Bij de spoorwegen

Gerenommeerde spoorwegbedrijven in Europa,
Rusland en Noord-Amerika vertrouwen op het merk
Schwank. De producten worden hoofdzakelijk in on-

derhoudshallen en depots ingezet. Het lage energieverbruik gecombineerd met de korte opwarmtijd zijn
begrijpelijke redenen voor de spoorwegbedrijven.

Bij de strijdkrachten

Wereldwijd, zoals in de USA, China, Duitsland,
Nederland, Canada en Rusland, kiezen de militaire
organisaties voor verwarming waar men op kan
vertrouwen. Op basis van omvangrijke kerosineverdampingstests en de uitstekende efficiency
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worden Schwank systemen gebruikt in technologisch
veeleisende omgevingen. Ook de Amerikaanse presidentiële helicopter Marine 1 is uitgerust met de betrouwbare
verwarmingstechnologie „Made in Germany“.

In stadions

Real Madrid, FC Chelsea, FC Twente, Feyenoord
kiezen net zoals nog 20 andere stadions voor
warmte voor hun fans. Aangename warmte voor

slechts 0,04 € per toeschouwer per wedstrijd is een
investering, die zich terugbetaalt. Dat beamen zowel
de verenigingen als de fans.

Aangename

warmte

Wij stellen ons ten doel uw
verwachtingen te overtreffen
Onze sleutel tot succes
Onze klanten vormen, zoals wij ons terdege beseffen,
de basis voor ons succes. Wij zijn een zelf ontwikkelende en producerende onderneming. Hierdoor zijn
wij bij uitstek in de positie, aan de verwachtingen van

onze klanten wat betreft bovengemiddelde prestaties,
kwaliteit en service tegemoet te komen. Tenslotte zou
meer dan 98% van al onze klanten ons aan anderen
aanbevelen.

Klanttevredenheid
Ons hoogste doel
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[v.l.n.r.]

Wolf-Christian Heyneberg

Robert Hennig

Facility Manager, Welger Maschinenfabrik GmbH

Projectingenieur, Urbana Agimus Contracting GmbH

Dr. Ralf Utermöhlen

Peter Steininger

Directeur, Urbana Agimus Contracting GmbH

Projectleider, Schwank GmbH

Prestaties, kwaliteit en ondersteuning voor klanten
Dankzij onze internationale aanwezigheid komt het
ook niet zelden voor, dat wij onze klanten wereldwijd
bedienen.

Zo kiest bijvoorbeeld Siemens in Duitsland, de USA,
Frankrijk, België en China voor onze oplossingen
en vertrouwt op onze ondersteuning ter plekke.
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