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ATREA je osnovana kao privatna tvrtka 1990.godine 
u Republici Češkoj. Uskoro se počela fokusirati na proi-
zvodnju ventilacijskih uređaja s povratom topline, a po-
slije je i kuhinjska ventilacija postala važan dio ATREA 
bogatog portfolia proizvoda.  

Veoma kvalitetni ATREA proizvodi ostavili su svoj oti-
sak i na zahtjevnom tržištu Zapadne Europe. ATREA se 
prvenstveno fokusirala na njemačko tržište zbog male 
ekonomske i geografske udaljenosti. Zaista se dobro po-
zicionirala u Nizozemskoj, Danskoj, Švicarskoj, Ujedinje-
nom Kraljevstvu, Italiji, Litvi i mnogim drugim zemljama 
zahvaljujući dobrom partnerstvu i proizvodima vrhun-
ske kvalitete.

ATREA trenutno širi svoje poslovanje u inozemstvo nu-
deći ventilacijsku i klimatizacijsku opremu za kuhinje.  U 
ponudi ima ventilacijske stropove, kuhinjske nape s po-
vratom topline i kontrolne sustave. S obzirom na bogato 
iskustvo, ovaj dio ATREA proizvoda postaje veoma popu-
laran za projektante diljem Europe.  

POVIJEST
ATREA raspon proizvoda

Kuhinjska ventilacija
– Stropna ventilacija cijelog područja i kuhinjske nape

Komercijalna ventilacija
– Ventilacijski uređaji 500–15000 m3/h

Stambena ventilacija
– Ventilacijski uređaji 170–580 m3/h

ATREA pasivne kuće

Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline

Za dodatne informacije molimo posjetite www.atrea.hr
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Atraktivan dizajn

Mala kupovna cijena

Jednostavno održavanje

Ugodna okolina za kuhare

Lagan uređaj 

Osvježava prostor

Ne propušta zrak (zatvoren ekstrakcijski sustav)

 

Ventilacija cijelog prostora kuhinje

Higijenska izmjena zraka

Velika učinkovitost filtriranja

Europski TÜV certifikat

Dovod svježeg zraka

Integrirano svjetlo za cijelo područje

Savršena zaštita za izgradnju zgrade

InženjeringPoslovanje

Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline

ATREA vam nudi potpuno rješenje za kuhinjsku ventila-
ciju – od ventilacijskih stropova do ventilacijskih uređaja 
s povratom topline. Cjelokupna usluga čini nas konku-
rentnim jer omogućava našim kupcima potpunu sigur-
nost i udobnost. 

ATREA ventilacijski sustavi projektirani su u skladu 
s VDI 2052. Izgradnja ventilacijskog sustava zadovoljava 
najstrože kriterije u smislu zdravstvenih zahtjeva i diza-
jna. Dobro osvijetljen prostor cijele kuhinje, savršen od-
vod i dovod zraka, te dodatne prednosti modernog kon-
trolnog sustava stvaraju ugodnu i čistu okolinu za vaše 
kuhinjsko osoblje. 

ZAŠTO KUHINJSKA  
VENTILACIJA?
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VENTILACIJSKI I EKSTRAKCIJSKI 
STROPOVI ZA CIJELO PODRUČJE

Ventilacijskih i ekstrakcijski stropovi cijelog područja zaštit-
ni su znak ATREA ponude.  Ovaj moderni i učinkoviti sustav 
uspješno je na tržištu već 15 godina. Njegova kvaliteta po-
tvrđena je u više od 200 velikih projekata u Republici Češkoj 
i Slovačkoj. Polako stvara ugled i u drugim zemljama diljem 
svijeta.

Temeljna razlika je u dizajnu polikarbonantnog lažnog stro-
pa i obliku ekstrakcijske cijevi. Izbor vrste ovisi samo o vla-
sniku ili arhitektu. Sa tehničkog gledišta, TPV je najbolji izbor 
za fragmentirane tlocrte dok SKV ima više estetsku funkciju 
(npr. za izložbene kuhinje ili pultove). 

Također je moguće dizajnirati izgled po mjeri i u skladu sa 
željama kupca.  

Što se funkcionalnosti tiče, nema razlike među vrstama ven-
tilacijskih stropova.  Svi imaju dovod svježeg zraka, odvod 
zraka, omogućavaju svjetlo u cijelom kuhinjskom području 
i štite stropne strukture od topline i vlage.  

Osvježava prostor

Lagan uređaj 

Možemo osmisliti 
idealno rješenje za 
sve vrste i veličine 
kuhinja. 

Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline

Za dodatne informacije molimo posjetite www.atrea.hr



EN16282

Ovo je prvi europski standard koji je osmišljen za izračun 
i nacrt kuhinjske ventilacije.  Temelji se na VDI 2052 s obzi-
rom da većina europskih proizvođača dizajnira ventilacij-
ske sustave za kuhinje u skladu s ovom uredbom.  Tijekom 
proteklih nekoliko godina više se puta dokazao kao savr-
šeni standard za dizajn kuhinjske ventilacije.  Iako se novi 
EN16282 standard temelji na VDI 2052, neke stavke mogu 
varirati (npr. preporučeno preklapanje napa nad kuhalom).  

STANDARDI ZA KUHINJ-
SKU VENTILACIJU

VDI 2052

Njemački VDI 2052 trenutno je najkorišteniji standard za 
dizajn ventilacijskog prostora za kuhinje.  Usvojen je u Re-
publici Češkoj i mnogim drugim zemljama diljem Europe.  
Za izračune koji se rade u skladu s VDI 2052 nužno je znati 
nekoliko faktora koji utječu na konačni izračun.

Najvažniji faktori uključuju: 

Kuhinjski prostor

Ograničenja kuhinjskog prostora

Nacrt kuhinjske opreme (izgled i lokacija)

Na temelju ovih parametara, moguće je dizajnirati
najprikladniji i najfunkcionalniji sustav.

Atraktivan dizajn

Jednostavno održavanje

Mala kupovna cijena
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Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline

Osvježava prostor

KUHINJSKE NAPE
GRANDE

Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline



POSLOVNE  
PREDNOSTI

VENTILACIJSKI  
I EKSTRAKCIJSKI 
 STROPOVI  
ZA CIJELO 
PODRUČJE

Atraktivan dizajn
ATREA ventilacijski stropovi podižu 
izgled kuhinje na potpuno novu ra-
zinu. Privlačan dizajn stvara utisak 
elegantne kuhinje i ugodne radne 
atmosfere.   

Mala kupovna cijena
Ventilacijski se strop uvijek radi po 
mjeri u skladu sa željama kupca.  Zna-
mo da vrhunska kvaliteta dolazi s viso-
kom cijenom. Međutim, mi održava-
mo konkurentnu cijenu. 

Jednostavno održavanje
Ekstremno je jednostavno očistiti 
strop. Nećete morati uzimati slobodan 
dan za uklanjanje dijelova.  Jednostav-
no isperite  nečistoće mokrom krpom.

Ugodna okolina 
za kuhare
Dokazano je nekoliko puta da ugodna 
okolina ima značajan utjecaj na zapo-
slenike.  Stoga smo osmislili rješenje 
koje stvara ugodno i dobro osvjetljeno 
radno mjesto.  

Lagan uređaj 
Zbog idealnog dizajna, ne postoje ve-
liki zahtjevi za statikomstropova. 

Osvježava prostor
Zahvaljujući materijalima korištenim 
u stropovima, svjetlost je raspršena po 
cijelom radnom prostoru. 

Ne propušta zrak 

Koristimo zatvoreni ekstrakcijski su-
stav koji osigurava da onećišćeni zrak 
ne ulazi u strukturu zgrade. To sprječa-
va formiranje plijesni. 
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TEHNIČKE  
PREDNOSTI

Ventilacija cijelog područja 
kuhinje
Ventilacijski su stropovi odlično rješe-
nje za kuhinje s nekoliko konvekcijskih 
pećnica.  Nema potrebe za kuhinjskim 
napama, stropovi odvode sav oneći-
šćeni zrak i dovode svježi i čisti zrak 
u kuhinju. 

Higijenska izmjena zraka
Tijekom kuhanja stvaraju se mnoge 
štetne tvari. Kako bismo ih spriječili, 
odvod i dovod svježeg zraka mora biti 
savršeno dizajniran. To se ne može po-
stići otvarajući prozore. 

Velika učinkovitost filtriranja
Moguće je dodati UVC filtar u skladu 
sa zahtjevima kupaca. Filtriranje osi-
gurava razgradnju čestica masnoće 
i uklanja miris kuhanja.

Europski 
TÜV certifikat
Naš proizvod je TÜV certificiran.  Ovaj 
certifikat potvrđuje kvalitetu korište-
nog materijala i dizajna.  Naglašava 
da je strop napravljen pod određenim 
uvjetima i s određenim alatima.  Ta-
kođer mora ispuniti određenu razinu 
kvalitete. 

Dovod svježeg zraka
Dovod je integriran u strop uz pomoć 
tkaninskog raspršivača koji se izrađuje 
za svaki projekt posebno. 
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VRSTE VENTILACIJSKIH 
STROPOVA ZA KUHINJU

TPV-N 
Također možemo dostaviti 
verziju od nehrđajućeg čelika. 

TPV
Standardna verzija potpuno osvijet-
ljenih ventilacijskih stropova.  

Savršeni dizajn ventilacijskih stropova za 
kuhinje ostvaren je uz pomoć zakrivljenih 
polikarbonantnih ploča. 

SKV
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TPV EXCLUSIVE
Ekskluzivni dizajn osmišljen je prvenstve-
no za ventilaciju izložbenih kuhinja.  LED 
tehnologija i prozračni elementi daju kuhinji 
jedinstven izgled. 

Za dodatne informacije molimo posjetite www.atrea.hr



Pri dizajniranju ventilacijskog uređaja, novosti u interije-
ru blagavaonice moraju se uzeti u obzir.  Također, nužno 
je spriječiti širenje odvodnog zraka u područje u kojem se 
nalaze klijenti ovog luksuznog hotela.  Stoga je osmišljen 
učinkoviti ekstrakcijski sustav. 

HOTEL IMPERIAL
KARLOVY VARY

KUHINJSKI VENTILACIJSKI STROPOVI / SKV

Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline
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Ovaj je restoran projektiran na otvorenom u SCONTO Bratisla-
va trgovačkom centru. Glavni zahtjev se odnosio na uklanjanje 
mirisa koji su se širili iz kuhinje u trgovački centar.  Međutim, 
dizajn kuhinje morao je ostati isti.  Stoga su TPV ekstrakcijski 
stropovi bili idealno rješenje. 

SCONTO
BRATISLAVA

KUHINJSKI VENTILACIJSKI STROPOVI / TPV
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Za dodatne informacije molimo posjetite www.atrea.hr



Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline
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Novo CSOB sjedište predstavlja najveći blok ureda u Pragu te 
najveću zgradu u Republici Češkoj i centralnoj Europi koja je 
izgrađena u skladu s ekološkim standardima.  TPV ventilacijski 
i klimatizacijski stropovi ugrađeni su u kuhinju i kantine 
s ukupnom površinom od 330 m2.  U kantinama se koriste 
polikarbonati u dva sloja. Osiguravaju savršeno i jednako 
raspršivanje svjetla u prostoru ispod ventilacijskog stropa. 

ČSOB
PRAHA

KUHINJSKI VENTILACIJSKI STROPOVI / TPV



DODATNA  
OPREMA

Protupožarni sustav

Automatski detektira vatru i gasi je

Štiti ventilacijski sustav i kuhinjske uređaje

Kompaktno rješenje 

Atraktivan dizajn 

Zadovoljava protupožarne sigurnosne uvjete 

LED svjetla

Namijenjena svim vrstama kuhinjskih ventilacij-

skih stropova 

(Kao dio standardne opreme za TPV Exclusive) 

Optimalno osvjetljenje

Mali radni troškovi

Niska kupovna cijena

UV-C tehnologija

UV-C svjetla uklanjanju mirise kuhanja 

i razrađuju čestice masnoće

Cijeli sustav je savršeno čist

Sustav ne stari

Odvodni zrak bez mirisa 

Minimalan rizik od požara 

Zadovoljava najstrože kriterije 

i zahtjeve za čistu okolinu

1.   ATREA ventilacijski stropovi za cijelo područje

2.   Protupožarni aparat s pohranjenim tlakom

3.   Protupožarni sustav

4.   Automatske mlaznice

1. 

2. 

3. 

4. 

4. 

Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline
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3. 

Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline

IZBORNI  
SOFTVER

ATREA je jednini proizvođač s veoma sofisticiranim softve-
rom dostupnim za dizajn kuhinjskih ventilacijskih sustava, 
komercijalne i stambene ventilacije.

ATREA nudi svoj zaštićeni softver za dizajn koji je koristan 
i praktičan alat za izbor ventilacijskog sustava za kuhinje te 
uređaja iz DUPLEX serije. Također predstavlja izvrsnu mar-
ketinšku podršku!

Softver radi detaljne izračune u odnosu na sve specifikacije.

Također, softver provjerava jesu li izabrane sve komponen-
te te radi li izabrani sustav. Ovo vam olakšava izbjegavanje 
pogrešaka. 

Uključuje:
Izbor ventilacijskog stropa, kuhinjske nape i ventilacij-
skog uređaja uključujući dodatnu opremu 

Prikaz parametara izabranoga uređaja i njegovih 
komponenti

Izbor kontrolnog sustava s dodatnim funkcijama 

Dijagrame s prikazom električnog ožičenja 

Prikaz i tisak prikaza ugrađenih komponenti, 
h-x dijagrama i HVAC dijagrama

Specifikacije cijena pojedinih komponenti

Izlaz za printer ili PDF

Prijenos crteža i dijagrama u DXF u 2D ili 3D formatu

Slanje dizajna i spajanje na elektroničku poštu

Dodatno, softver uključuje katalog ATREA proizvoda 
u PDF formatu.

Koristimo pozitivne povratne 
informacije projektanata diljem 
Europe kako bismo unaprijedili 
naše proizvode i osmislili brz 
i jednostavan dizajn.

Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline

13



Elegantan dizajn

Lagan uređaj

Kompaktna veličina

Integrirano svjetlo

PREDNOSTI
NAPE

Elegantan dizajn

Lagan uređaj

Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline

Kompaktna kuhinjska napa DiNER-T s po-
vratom topline, filtriranjem dovodnog zra-
ka, grijačem i osvjetljenjem.  Prikladna za 
nove ili renovinrane zgrade.  Nije potreban 
dodatni prostor za ventilacijske sustave.  
Sve funkcije su integrirane u uređaj. Samo 
su ventilatori ugrađeni u dovodne i odvod-
ne cijevi kako bi zadovoljili zahtjeve. 

– Kompaktna veličina

– Dovod svježeg zraka

– Elegantan dizajn

– Ugrađeni izmjenjivač topline s učinkovitošću do 68%

– Ugrađeni grijači

– Integrirano fluorescentno svjetlo

Prednosti Prednosti

DiNER-T

HOOD DiNER-T / VARIANT / MODIS 2 / GRANDE / KUBUS

– Dovod svježeg zraka 

– Integrirano fluorescentno svjetlo s IP65 

– Lagan uređaj

– Elegantan dizajn

– Dodatno usmjeravanje dovoda svježeg zraka

– Kompaktna veličina

Kuhinjska napa VARIANT osigurava učin-
kovitu ekstrakciju s filtriranjem odvodnog 
zraka i dovodom svježeg zraka za kuhinje 
svih veličina.  Napravljena je po mjeri i uk-
ljučuje automatski kontrolni sustav.  

VARIANT
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– Dizajn od nehrđajućeg čelika

– Štedno svjetlo

– Bežićna kontrola svjetla 

– Minimalni broj spojeva 

 (“potpuno uklopljeno“ u izgled uređaja)

– Veliki akumulacijski prostor

– Veoma učinkoviti separatori 

Kuhinjska napa GRANDE od nehrđajućeg 
čelika osmišljena je kako bi zadovoljila 
najstrože tehničke parametre u skladu 
s VDI 2052, te zahtjeve kupaca u svezi s di-
zajnom. Zahvaljujući ovim parametrima 
može se koristiti za ventilaciju kuhinjskih 
radnih površina s velikim opterećenjem, 
a također ima i atraktivan dizajn.  

GRANDE
Jednostavna napa prikladna za 
uređaje poput perilica i konvek-
cijskih pećnica za kuhinje svih 
vrsta i veličina.  Rad takvih ure-
đaja ne stvara čestice masnoće 
u odvodnom zraku, te stoga 
nije potrebno ugraditi filtre za 
masnoću.  

Elegantan dizajn

Lagan uređaj

Kompaktna veličina

Integrirano svjetlo

KUBUS

Integrirano svjetlo

Kompaktna veličina

Prednosti

Prednosti

HOOD DiNER-T / VARIANT / MODIS 2 / GRANDE / KUBUS

– 5 godina jamstva 

– Atraktivan dizajn 

– Integrirano svjetlo

MODIS 2 je dio ATREA linije proizvoda – mon-
tažne kuhinjske nape s jedinstvenim rješe-
njem koje se temelji na modularnom susta-
vu. Ova linija uključuje i izbor načina dostave 
proizvoda. Postoje tri moguće opcije: 

Dostava nape u dijelovima bez cijevi

Dostava nape u dijelovima s cijevima 
spremnim za sastavljanje na mjestu 
ugradnje

Dostava sastavljene nape

Također ju je moguće montirati na bočno le-
žište i dobiti drugačiju strukturu.

MODIS 2

Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline
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Kontrolni 
sustav
RD5

>

Ispunjava sve uvjete najnaprednijih sustava.

Osigurava savršene higijenske uvjete u kuhinji

Vanjski signal za konvekcijske pećnice za maksimalan izlaz

Kontrola izvedbe ventilacije (0-10V)

Mogućnost prebacivanja na potpuno automatsku ventilaciju u skladu 

sa stvarnim ograničenjima kuhinje

Kontrola na temelju temperature i vlage

Mogućnost podijele prostorije u zone i definiranje njihovog rada.

Daljinski pristup

‘Holiday’ način rada (mogućnost korištenja na državne praznike)

Opcija odgode pokretanja i završetka rada 

AUTOMATSKI 
KONTROLNI SUSTAV 

Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline

Automatski kontrolni sustav za kuhinjsku ven-
tilaciju je dodatna oprema za kuhinjske nape 
i ventilacijske stropove. Digitalni kontrolni sustav 
osigurava ekonomičan rad ventilacije ovisno 
o stvarnoj proizvodnji topline kuhinjskih uređa-
ja. Također, sprječava neekonomičan rad venti-
latora tijekom kuhanja ili pri smanjenom toplin-
skom opterećenju. 

ATREA ima svoj VLASTITI kontrolni sustav.
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Web server kao standardna oprema 

uz DUPLEX uređaje.  

CP 10 RT  
upravljač

Prikladna za kuhinje

Jeftinija i jednostavnija verzija

Intuitivne i jednostavne postavke snage i temperature

Jednostavna tipka za paljenje i gašenje

Zaštita ulaza IP43

CP Touch 
upravljač

Prikladan za urede

Zaslon u boji i osjetljiv na dodir

Dizajn sličan ATREA web sučelju za jednostavnu kontrolu i orijentaciju

Besplatno ugrađen senzor za kontrolu okolne temperature

Zaštićena lozinka za veću sigurnost 

Doseg udaljenosti od 50 m

Automatski zaslon

Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline
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ATREA Croatia d.o.o.
Vukovarska 10 A, 51000 Rijeka 

Hrvatska
 

Phone: +385 99 455 5032 
email: atrea@atrea.hr


