Terrasverwarming
Het hele jaar door een vakantiegevoel
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Zomerse sfeer met één druk op de knop
Verlenging van het buitenseizoen
Op veel terrassen van restaurants en cafés maken
ze al deel uit van de standaarduitrusting: terrasverwarming. En deze trend zet door. Het aantal gasten,
dat ook op koele dagen liever in de buitenlucht wil
zitten, stijgt. De rokers komen daar nog bij vanwege
de huidige wetgeving ter bescherming van nietrokers.
Het hele jaar door een vakantiegevoel én verwarmde zones voor rokers – dat trekt veel klanten.
Voor deze toepassing bestaan efficiënte gasgestookte verwarmingssystemen. Deze bieden niet
alleen de gasten, maar ook de horecabedrijven vele
voordelen. Bovendien kunnen de toestellen probleemloos op het gasnet aangesloten worden.

Een aantal voordelen van terrasSchwank in
vergelijking tot patioheaters
■■ Makkelijk in het gebruik [geen opslag of uitruilen
van gasflessen nodig]
■■ Gemiddeld 62% energiebesparing dankzij
vooruitstrevende brandertechnologie
■■ Opbergen of aan de ketting leggen niet nodig:
geen beschadigingen door transport of het weer
■■ Er gaan geen zitplaatsen verloren dankzij
ruimtebesparende montage aan de muur
■■ Direct voelbare, aangename warmte
■■ Gelijkmatige temperatuurverdeling over groteoppervlakken - geen hotspots

Met gasgestookte infraroodverwarming, die men
als bijzonder aangenaam en behaaglijk ervaart,
kunnen buitenruimtes comfortabel verwarmd
worden. Gas-infrarood terrasstralers dragen de
opgewekte warmte – net zoals de zon – in de vorm
van infraroodstraling over. Pas wanneer de straling
op het lichaam of een oppervlak komt, wordt deze
in voelbare warmte omgezet.

■■ Windbestendig dankzij WindSecure System;
de vlam kan door de wind amper uitgeblazen
worden - een echt pluspunt, in het bijzonder in
kustgebieden
■■ Net zo makkelijk aan te zetten als de verlichting
■■ De buitenruimte kan het hele jaar door gebruikt
worden [in combinatie met regen- en windbescherming]
■■ Kwaliteit „Made in Germany“
Ook vergeleken met elektrische verwarmingstoestellen zijn de exploitatiekosten duidelijk lager.

Behaaglijke warmte bij koel weer
terrasSchwank

WindSecure-System

Schwank heeft een terrasstraler ontwikkeld, die in
het bijzonder de eisen in de horeca met betrekking
tot een korte terugverdientijd garandeert.

Om probleemloos functioneren op sterk windgevoelige locaties te waarborgen, kan de terrasSchwank
met het WindSecure-System uitgerust worden.

Door het strakke ontwerp laat de terrasSchwank
zich gemakkelijk invoegen in de architectuur van
het gebouw en het buitenaanzicht van de horecagelegenheid.

Bij montage in de open lucht of vlak onder een
overkapping dient een speciale regen- of afstandsbescherming in de vorm van een kap gebruikt te
worden.
* alleen bij automatische uitvoering

Afstands- en
regenkap

Temperatuur
bescherming
WindSecureSystem

2-traps regeling

Overduidelijk tevreden

Bij 2-traps regeling wordt de verwarmingscapaciteit
van terrasSchwank eenvoudig aangepast aan de
feitelijke warmtebehoefte.

Peter Blij de Vroe, Restaurant Bis en Restaurant
de Garde te Utrecht:

De regeling vindt plaats door aan- en uitschakelen,
en reductie van de verwarmingscapaciteit via bedrijf
in halflast.

„Terrasverwarming is voor mijn
beide restaurants zeer belangrijk.
Door de installatie van de terrasverwarming is onze totale omzet met
zo‘n 20% gestegen bij vrijwel gelijk
gebleven vaste kosten.
De investering in Schwank terrasverwarmers was hierdoor zeer snel,
binnen ca. 2 maanden, terugverdiend. Wij zijn zeer tevreden met de
Schwank stralers en hun service.“

Meer warmte betekent meer klanten. En dus meer consumptie, omzet en winst. De aanschaf van
terrasSchwank inclusief de variabele kosten kunnen zich al na slechts 2 maanden gebruiksduur
terugbetalen. Verder verbetert het image van uw zaak, want: „waar zoveel gasten zijn, is het goed
toeven“.

Innovatief. Ervaren. Competent.
De naam Schwank staat al tientallen jaren synoniem voor hoogwaardige en energiezuinige verwarmingssystemen. Als Duitse fabrikant staan wij achter onze claim, produkten en diensten van de hoogste kwaliteit
te leveren. Al onze produkten garanderen een gebruik met minimale CO2 uitstoot.
Met Schwank kiest u voor een fabrikant van topklasse.

terrasSchwank
De terrasSchwank terrasstraler is met handmatige en automatische ontsteking verkrijgbaar. Uitvoering A
beschikt over een ontstekingsbrander. Deze voorkomt dat de straler bij sterke wind snel wordt uitgeblazen.
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terrasSchwank+ 4, 4A
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8,9/3,2

10,9/5,2

terrasSchwank+ 7A/2*

6,7 kW

465

240
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383

-

14,5/7,6

* tweetraps

Gas: Eaardgas of propaangas mogelijkh
Elektrische aansluiting: handmatig - geen; automaat - enkelfase-wisselstroom 230 V, L, N, PE, 50 Hz. 45W
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