
lunaSchwank

Funkcjonalno i wyjątkowe wzornictwo.

Nominee



lunaSchwank
Pełna harmonia formy i funkcji.

W wielu restauracjach i kawiarniach patio jest już 
standardem: systemy grzewcze. I ten trend trwa. 
Wzrasta liczba gości, którzy wolą pozostać na 
zewnątrz, nawet w chłodniejsze dni. Ze względu 
na przepisy dotyczące palenia, do tych gości coraz 
częściej dołączają palacze.

Poczucie wakacyjnej beztroski i ogrzewane strefy 
palacza przyciągają klientów. Systemy grzewcze 
opracowane przez Schwank nie tylko zwiększają 
komfort klientów, ale także przynoszą korzyści dla 
gastronomii.

 ▪ Łatwa obsługa [nie są wymagane butle z gazem]
 ▪ Średnia oszczędność energii wynosząca 62% 

dzięki zaawansowanej technologii palnika na 
podczerwień

 ▪ Brak konieczności przechowywania czy zabezpiec-
zenia

 ▪ Brak strat miejsca dzięki instalacji oszczędzającej 
miejsce 

 ▪ Natychmiastowe, przyjemne ciepło 
 

 ▪ Równomierny i zrównoważony rozkład temperatury
 ▪ Ochrona przed wiatrem dzięki systemowi WindSe-

cure - prawdziwa zaleta szczególnie w obszarach 
przybrzeżnych

 ▪ Łatwy zapłon 
 ▪ Całoroczne korzystanie z ogródków zewnętrznych 

[w połączeniu z cieplną i pogodową osłoną 
ochronną]

 ▪ Jakość “Made in Germany”

Kilka zalet lunaSchwank w porównaniu do zwykłych grzejników

Wydłużenie sezonu plenerowego

Podczas ogrzewania tarasów i jadalni na świeżym 
powietrzu należy brać pod uwagę wiele czynników.
System lunaSchwank został specjalnie zaprojek-

towany do tych zastosowań i dlatego jest idealny 
do ogrzewania tarasów i wszelkiego rodzaju insta-
lacji zewnętrznych.



Podłżcz I używaj

Zawieszenie lunaSchwank pasuje do montażu 
ściennego lub na suficie. Co więcej, jest prosty do 
instalacji I regulacji.

Cieplna I pogodowa osłona  
ochronna

Specjalnie wykonana cieplna I pogodowa osłona 
ochronna nie tylko idealnie pasuje do stylowego 
wzornictwa, ale także redukuje wymaganą odległość 
do materiałów łatwoplanych I markiz, a także chroni 
grzejnik przed niekorzystnymi warunkami pogodow-
ymi.

lunaSchwank
Wszystko co najważniejsze w skrócie.

Koncepcja projektu

lunaSchwank przekonuje wyrazistą i elegancką 
formą. Wysokiej jakości emaliowana powierzchnia 
zapewnia stylowe wykończenie i zwiększa trwałość. 
Subtelne pomarańczowe akcenty podkreślają całość 
projektu.

Dzięki minimalistycznemu i eleganckiemu kształtowi,  
lunaSchwank idealnie komponuje się z całością 
odpowiedniej instalacji zewnętrznej.



lunaSchwank
Dane I informacje techniczne.

Rodzaj Nominalna 
moc cieplna

Wymiary [mm] Waga [kg]
A B C D E F Bez  

spojlera
Ze  

spojlerem

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

A

B

C

D

E
F

lunaSchwank w standardzie posiada palnik  
dwustopniowy. To pozwala utrzymać moc palnika na 
aktualnie wymaganym poziomie cieplnym.  
 
Korzyści są oczywiste. Koszty gazu są znacząco 
zredukowane podczas utrzymania wysokiego komfortu 
cieplnego.

Dwustopniowa regulacja System Wind-Secure

lunaSchwank wyposażony jest w system 
WindSecure. Dzięki niemu, lunaSchwank może 
bez problemów uruchomić zapłon nawet podczas 
silnego wiatru. 

Pozwala to uniknąć przestojów, eliminuje koniecznośc 
ręcznego zapłonu I zapewnia komfort w strefach 
zewnętrznych.
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Niemcy 

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

Polska

Schwank Polska Sp.zo.o
ul. Targowa 5  41-503 Chorzów
Tel.: +48-32-201 05 58
Fax: +48-32-201 05 59
E-mail:  info@schwank.pl
Internet:  www.schwank.pl


