lunaSchwank
Functionaliteit ontmoet design.

lunaSchwank

Vorm en functie in harmonie
Bij het verwarmen van terrassen of eetruimten in
de buitenlucht moet met een aantal factoren rekening worden gehouden.

lunaSchwank is speciaal voor dergelijke omgevingen ontworpen en is daarom ideaal voor het
verwarmen van terrassen en andere installaties in
de buitenlucht..

Het buitenseizoen verlengen
Veel restaurants en caféterrassen beschikken al over
verwarmingssystemen. En deze trend zet door. Het
aantal gasten dat zelfs op koele dagen liever buiten zit,
neemt toe. Vanwege het rookverbod gaan ook rokers
steeds vaker buiten zitten.
Het vakantiegevoel en verwarmde rookzones trekken
klanten aan. De verwarmingssystemen van Schwank
zorgen niet alleen voor meer comfort voor de klanten,
maar bieden ook voordelen voor gastronomische
gelegenheden.

Enkele voordelen van lunaSchwank in vergelijking met andere verwarmers
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Gemakkelijk in het gebruik [geen gasflessen nodig]
Gemiddeld 62% energiebesparing door gebruik
van infraroodbranders
Opslag en vastleggen met kettingen is niet nodig
Geen verlies van stoelruimte door ruimtebesparende installatie
Onmiddellijk prettige warmte
Uniforme en evenwichtige warmtedistributie

▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

Beschut tegen de wind door het WindSecure-systeem - een groot voordeel, met name aan de kust
Eenvoudige ontsteking
Buitenruimten kunnen in alle seizoenen worden gebruikt [in combinatie met een warmte- en weerbeschermingskap]
Duits kwaliteitsproduct

lunaSchwank

Alle kenmerken in het kort..
Design
lunaSchwank overtuigt door zijn strakke en

elegante vormgeving. Het geëmailleerde oppervlak
van hoge kwaliteit zorgt voor een stijlvolle afwerking
en verlengt de levensduur. Het design wordt versterkt
door de subtiele oranje accenten.
Dankzij de minimalistische en elegante vorm past
lunaSchwank perfect bij het design van uw
buitenruimte.

Warmte- en weerbeschermingskap

Plug & Play

De speciaal ontworpen warmte- en weerbeschermingskap past perfect bij het stijlvolle design. Bovendien
verkleint de kap de vereiste afstand tot brandbare materialen en luifels, en de kap beschermt de verwarmer
bij slecht weer

De ophanging van de lunaSchwank is geschikt voor
montage aan de wand of aan het plafond. Bovendien
zijn installatie en aanpassing eenvoudig.

lunaSchwank

Technische gegevens en informatie.
2-trapsmodulatie

WindSecure-systeem

lunaSchwank wordt standaard bestuurd door een

lunaSchwank lunaSchwank is uitgerust

tweetraps systeem. Zo kan het verwarmingsvermogen
aan de werkelijke warmtebehoefte worden aangepast.
De voordelen liggen voor de hand: de energiekosten
zijn aanzienlijk lager bij een hoger comfortniveau.

met het WindSecure-systeem van Schwank.
Dankzij dit systeem verloopt de ontsteking
van delunaSchwank ook onder moeilijke
omstandigheden en bij wind betrouwbaar.
Dit voorkomt dat de eenheden uitgaan en u hoeft
de eenheid niet handmatig opnieuw aan te steken.
Zo zorgt u voor behoud van het comfort in de
buitenruimte.
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Afmetingen [mm]
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zonder kap

zonder kap
met kap

lunaSchwank 6

6.0 - 4.2 kW

752

253

427

752

396

524

14

19

lunaSchwank 9

9.0 - 6.3 kW

936

253

427

936

396

524

16,5

22

lunaSchwank 12 12.9 - 8.4 kW 1120

253

427

1120

396

524

19

25

Netherlands

Schwank BV8
Nijverheidsweg 5
4104 AN Culemborg
Nederland
Tel.:
+31 (0)345-513143
Fax:
+31 (0)345-518464
Email: schwank(at)schwank.nl
Internet: http://www.schwank.nll

lunaSchwank/4SEN/1./1017 [Technical changes reserved]

B

A

