Terrasverwarming
Wij leveren en installeren terrasverwarming.
Door een terrasverwarmer aan te schaffen kunt u de buitenruimte van uw
horecabedrijf optimaal benutten. Niet alleen in de zomer, maar ook in de
koudere lente-, herfst of zelfs wintermaanden.

Wij leveren en installeren terrasverwarming van SBM en/of van Schwank.

SBM
SBM gasheaters zijn een vertrouwd gezicht op vele terrassen. SBM gasheaters zijn zeer compact, waardoor ze subtiel en
eenvoudig zijn te monteren op elk terras. Ze zijn uitgevoerd in RVS en gaan daardoor langer mee. De XDI keramische heater
is speciaal ontwikkeld voor horeca-terrassen: ze zijn robuust, warmen razendsnel op en zijn beschikbaar in diverse kleuren.
Zaken zoals automatische ontsteking, thermokoppel vlambewaking, automatische herstart en de
hoog- laagregeling zijn standaard aanwezig. De SBM gasheaters zijn in diverse vermogens leverbaar van 3.3. tot 6.75 kW.

SBM is een toonaangevende fabrikant van gas infrarood branders.
Deze branders bieden betrouwbaarheid,
duurzaamheid en aanzienkelijke energiebesparingen
voor terrastoepassingen.
De terrasverwarmers van SBM zijn van hoge
kwaliteit en gaan vele jaren mee. Investeert u in
deze terrasverwarmers, dan weet u dat u vele jaren
plezier hebt van uw investering en niet op korte
termijn een nieuwe verwarmer aan moet schaffen
door slijtage of een defect.
XDI-Serie
Heldere straler met een modern design welke in
iedere omgeving past.
Innovatief: tweetraps regeling, automatische
ontsteking en ionisatie beveiliging.

Schwank
Schwank is wereldwijd een bekend merk in infrarood heaters op gas
voor terrassen net als SBM. Schwank heeft een terrasstraler ontwikkeld,
die in het bijzonder de eisen in de horeca met betrekking tot een korte terugverdientijd garandeert.

De terrasSchwank kan met het WindSecure-System uitgerust worden. 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.

Wij geven u graag advies wat de mogelijkheden zijn voor uw terras.
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.
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