
Terasové zářiče
Pocit jako o dovolené během celého roku

Neu: Sparen Sie 
jetzt bis zu 32% 
Energiekosten
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NOVĔ:

2-stupňové



WindSecure-systém

Pro zabezpečení perfektní služby ve velmi větr-
ných oblastech je terrasSchwank vybaven inova-
tivním WindSecure systémem* zajišťujícím stálý 
plamen i v případě, že ostatní systémy selžou.

Při instalaci v dešti či pod markýzami, může být 
využit kryt proti dešti, který chrání nejen proti 
dešti, ale slouží jako protipožární ochrana.

Letní atmosféra pouhým stiskem tlačítka

Prodloužení sezóny

Na mnoha terasách restaurací a kaváren náleží již
ke standardu: terasové vytápění. Důvod je prostý: 
venkovní vytápění se stalo předpokladem úspěchu 
a zvýšení obratu. Stále více a více zákazníků prefe-
ruje posezení venku a zažívání pocitu letní pohody 
i v chladných dnech ve vyhřívaných venkovních 
zahrádkách.
 
Celoroční prázdninová atmosféra a vyhřívané pro-
story pro kuřáky: to přitahuje zákazníky.

Plynové infrazářiče šetrné k životnímu prostředí 
jsou ideálním řešením stávajícího trendu. Vzhledem
ke skutečnosti, že mnoho restaurací a hotelů použí-
vá plyn pro vaření, proto připojení topení k rozvodu 
je velmi snadné.

Plynové infračervené zářiče jsou ideální pro vytápě-
ní venkovních ploch. Stejně jako sluníčko: tyto záři-
če vytvářejí záření, které se přemění na teplo až do-
padem na pevné materiály jako je např.: lidské tělo
či podlaha. Vzduch tedy není ohříván přímo. 
A reakční časy jsou tak rychlé, že hosté cítí teplo 
okamžitě po zapnutí terasového zářiče.

Příjemné teplo navzdory chladnému počasí  

terrasSchwank

Společnost Schwank vyvinula terasový infrazářič, 
který byl speciálně navržený pro potřeby gastrono-
mie se zaměřením na rychlou návratnost investic.

Díky elegantnímu designu a své nenápadnosti tera-
sové ohřívače terrasSchwank nenarušují stavební 
architekturu ani vzhled exteriéru.

Více tepla znamená více zákazníků, což se promítne do vyšší poptávky po jídle & nápojích – výsledkem je vyšší obrat a 
zisk. Investice do terrasSchwanků a souvisejících provozních nákladů se zaplatila během prvních dvou měsíců provozu. 
Dojem se výrazně zlepšil, jelikož čím více viditelných hostů, tím více jsou přitahováni další a další zákazníci.

Výhody terrasSchwanků oproti stacionárním 
ohřívačům:

 ■ Žádné obtížné výměny a skladování propano-
vých lahví

 ■ V průměru o 62% úspornější provoz díky  
využití nadčasové technologie infračervených  
hořáků

 ■ Žádné zbytečné odklízení či připevňování: 
žádné škody v důsledku přenášení či počasí

 ■ Žádné ztráty míst k sezení díky prostorově  
úsporné montáži na stěnu

 ■ Okamžitě znatelné příjemné teplo
 ■ Rovnoměrné rozložení tepla i na velké ploše: 

žádné bodové teplo
 ■ Protivětrná ochrana WindSecure Systém, 

plamen může při větru jen stěží zhasnout – 
skutečné plus

 ■ Kvalita „Made in Germany“

Kompletní spokojenost

„Vyhřívaná terasa je nezbytná 
pro naše podnikání. Používá-
ním venkovních zářičů firmy 
Schwank jsme byli schopní zvý-
šit náš průměrný obrat o 22% 
pouze s malou počáteční inves-
ticí. Investice do zářičů Schwank
se zaplatila velmi rychle, ve sku-
tečnosti do dvou měsíců. Jsme 
velmi spokojení s těmito produk-
ty i poskytovanými službami.“ 

Dirk Bungert z Grand Café Sahne v Bocholtu 
říká:

* dostupný pouze pro A-modely

WindSecure- 
Systém

Ochrana proti dešti, 
protipožární ochrana  

Tepelná 
ochrana

2-stupňové 

Díky nové možnosti dvoustupňové regulace topný 
výkon terrasSchwanků je adaptabilní aktuální potře-
bě tepla s cílem poskytnout maximální komfort.
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terrasSchwank
terrasSchwank: terasové zářiče jsou dostupné s manuálním či automatickým zapalováním. Model A je dostup-
ný s řízeným hořením. Díky tomu plamen nezhasne ani při větrném počasí.

terrasSchwank+ 4, 4A

Modely Příslušenství

Kompletní ochrana: clona proti 
dešti a protipožární kryt

Inovativní. Zkušený. Kompetentní.

Více než 80 let je jméno Schwank synonymem pro vysoce kvalitní a nákladově efektivní systémy pro vytápění 
budov. Jako německý výrobce usilujeme o vysoký standard v distribuci produktů a služeb té nejvyšší kvality. 
Každý jednotlivý výrobek Schwanku se vyznačuje dodržováním hospodářských postupů s minimálními emise-
mi CO2.

terrasSchwank+ 7/2A

B

C
D

Typ zářiče
Min.tepelné 
zatížení  [Hi]

Rozměry [mm]
Váha [kg] 
s/bez krytu

                Zapalování

A B C D E F Manuální Automatické

terrasSchwank+ 4, 4A 3,5 kW 465 240 404 516 515 383 8,9/3,2 10,9/5,2

terrasSchwank+ 7/2A* 6,7 kW 465 240 588 700 515 383 - 14,5/7,6
* 2-stupňový

Plyn:  zemní nebo LPG
Elektrické připojení: manuální–není vyžadováno; automatické – jednofázový AC 230 V, L, N, PE, 50 Hz.45W

Německo

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 ▪ 50735 Köln
Tel.: +49-(0)221-7176 0
Fax: +49-(0)221-7176 288
E-mail: info@schwank.de
Internet: www.schwank.de

Česká Republika

Schwank CZ, s.r.o
Nám. Republiky 1 ▪ 614 00 Brno
Tel.:  +420 545-211 530
Fax:  +420 545-212 139
E-mail:  info@schwank.cz
Internet:  www.schwank.cz
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