
lunaSchwank

Funkčnost jde ruku v ruce s designem.



lunaSchwank
Forma a funkce v harmonii.

U mnoha zahrádek restaurací a kaváren je to již 
standardem: systémy vytápění. A tento trend pokračuje 
dále. Počet hostů, kteří preferují sezení venku i v 
chladnějších dnech, stále narůstá. Kvůli protikuřáckým 
zákonům se k těmto hostům přidávají kuřáci.

Prázdninová atmosféra a vyhřívané prostory pro 
kuřáky přitahujízákazníky. 
Systémy vytápění vyvinuté společností Schwank nejen 
zvyšují komfort pro zákazníky, ale přinášejí výhody i 
pro gastronomická zařízení.

 ▪ Snadná manipulace [nejsou potřeba žádné plynové 
lahve]

 ▪ Průměrná úspora energie až 62 % díky pokročilé 
technologii infračerveného záření

 ▪ Není nutné skladování jednotek
 ▪ Žádný úbytek míst k sezení 
 ▪ Okamžité a příjemné teplo

 ▪ Rovnoměrná a vyvážená distribuce tepla 
 ▪ Ochrana před větrem díky systému WindSecure 
 ▪ Snadné zapalování 
 ▪ Celoroční využívání venkovních prostor [v kom-

binaci se stříškou pro ochranu před teplem a 
počasím]

 ▪ Kvalita „Made in Germany“

Několik výhod zářičů lunaSchwank ve srovnání s běžnými topidly

Prodlužte si letní sezónu

Při vytápění teras a restauračních zahrádek je třeba 
vzít do úvahy řadu faktorů. 

Infrazářič lunaSchwank byl speciálně navržen pro 
tyto oblasti použití a je tedy ideální pro vytápění 
teras a venkovních zařízení všeho druhu.



Plug & Play 
Systém zavěšení lunaSchwank je vhodný pro 
nástěnnou nebo volnou stropní montáž. Navíc se 
snadno instaluje a nastavuje.

Ochrana proti dešti 
Speciálně vyvinutá stříška pro ochranu před 
povětrnostními podmínkami nejen skvěle doplňuje 
stylový design, ale také snižuje nutnou vzdálenost od 
hořlavých materiálů a markýz. Zároveň chrání zářič 
před nežádoucími vlivy počasí.

lunaSchwank
Všechny výhody najednou.

Designový koncept
Zářič lunaSchwank přesvědčí díky svým jas-
ným liniím a elegantnímu tvaru. Vysoce kvalitní lako-
vaný povrch zaručuje stylovost a dlouhou životnost. 
Jemné oranžové prvky zdůrazňující design. 

Díky minimalistickému a elegantnímu tvaru 
infrazářiče lunaSchwank skvěle zapadne do stylu 
každé venkovní instalace.



lunaSchwank
Technické údaje a informace.

Typ Jmenovitý 
tepelný 
výkon

Rozměry [mm] Hmotnost [kg]
A B C D E F bez stříšky se stříškou

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
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lunaSchwank je řízen dvoustupňovým systémem 
jako standardním prvkem. To umožňuje přizpůsobit 
topný výkon skutečnému požadavku na teplo.

Výhody jsou zřejmé: náklady na energii jsou výrazně 
sníženy při zachování vyšší úrovně pohodlí

2-stupňová regulace Systém zabezpečení proti větru 
WindSecure
Zářiče lunaSchwank jsou vybavena systémem 
WindSecure. Díky tomuto systému může být topný 
systém bezpečně a spolehlivě zapínán i za obtížných a 
větrných podmínek.

To pomáhá zkracovat dobu mimo provoz, eliminuje 
potřebu opakovaně ručně zapalovat a udržuje tepelný 
komfort ve venkovních prostorách.
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Česká republika
Schwank CZ s.r.o.
Náměstí Republiky 1
614 00 Brno [Husovice]
Tel.: +42[0] 545-211 530 
Fax: +44[0]208-641 2594
Email: info@schwank.cz
Internet: www.schwank.cz


