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ATREA rozpoczęła działalność jako firma prywatna w 1990 
roku, w Czechach. Wkrótce skupiono się na produkcji urzą-
dzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła odpadowego, 
a później przemysłowa wentylacja kuchenna stała się kolej-
ną częścią złożonego portfela produktów firmy ATREA. 

Wysokiej jakości produkty ATREA zaczęły również pojawiać 
się na wymagających rynkach Europy Zachodniej. Bliskość 
gospodarcza i geograficzna sprawiła, że   ATREA skupiła się 
przede wszystkim na Niemczech, gdzie dzięki dobrym part-
nerstwom i wysokiej jakości produktom udało się osiągnąć 
naprawdę dobre wyniki. Kolejno firma wkroczyła na rynek 
holenderski, duński, szwajcarski, brytyjski, włoski, litewski 
i inne.

Obecnie ATREA wprowadza na rynki zagraniczne także ku-
chenne urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oferuje 
sufity wentylacyjne typu od ściany do ściany, okapy wy-
ciągowe z rekuperacją i systemem sterowania. Dzięki uzy-
skanemu w ciągu wielu lat doświadczeniu, tę część asorty-
mentu produktów ATREA projektanci w całej Europie coraz 
chętniej wykorzystują. 

HISTORIA
Asortyment produktów ATREA

Wentylacja kuchenna
– sufity wentylacyjne typu od ściany do ściany 
 i okapy wyciągowe

Wentylacja budynków komercyjnych
– centrale wentylacyjne o sprawności 
 od 500 do 15.000 m3/h

Wentylacja budynków mieszkalnych
– centrale wentylacyjne o sprawności 
 od 170 do 580 m3/h

Domy pasywne firmy ATREA

Lider w branży wentylacji i rekuperacji

Więcej informacji podano pod adresem  www.atrea.pl
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Atrakcyjne wzornictwo

Niska cena zakupu

Łatwe utrzymanie

Przyjemne środowisko pracy 

Niewielka masa

Rozjaśnienie przestrzeni

Szczelność (zamknięty układ wyciągowy)

Wentylacja całego obszaru kuchni

Higieniczna wymiana powietrza

Wysoka wydajność filtracji

Ważny w całej Europie certyfikat TÜV

Zintegrowany dopływ świeżego powietrza

Zintegrowane oświetlenie całego obszaru

Doskonała ochrona struktury budynku

TechnikaBiznes

Lider w branży wentylacji i rekuperacji

ATREA jest w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie 
do wentylacji kuchennej – od sufitu wentylacyjnego do 
centrali wentylacyjnej z rekuperacją. Połączenie całej 
wygodnej dla klienta usługi w jednym pakiecie daje nam 
ogromną przewagę nad konkurencją.

System wentylacji ATREA zaprojektowano zgodnie z nie-
mieckimi wytycznymi VDI 2052. Konstrukcja naszego 
systemu wentylacji spełnia najbardziej rygorystyczne 
kryteria zarówno w zakresie wymagań zdrowotnych, jak 
i projektowych. Dobrze oświetlona przestrzeń całej kuch-
ni, dopływ świeżego powietrza bez przeciągów i dosko-
nałe wyciąganie – wszystko to z dodatkową zaletą nowo-
czesnego systemu sterowania, tworzy przyjemne i czyste 
środowisko dla personelu kuchennego.

DLACZEGO
WENTYLACJA KUCHENNA?



KORZYŚCI
BIZNESOWE

Atrakcyjne wzornictwo
Sufity wentylacyjne firmy ATREA cał-
kowicie zmieniają wygląd kuchni. 
Atrakcyjny wygląd podkreśla elegan-
cję konstrukcji i wysoką klasę urządze-
nia i jednocześnie stwarza przyjemne 
środowisko pracy.

Niska cena zakupu
Sufit wentylacyjny jest zawsze wy-
konywany na zamówienie, zgodnie 
z potrzebami klienta. Wiemy, że wyso-
ka jakość wiąże się z wysokimi cenami, 
ale nasze ceny są konkurencyjne.

Łatwe utrzymanie
Czyszczenie sufitu jest wyjątkowo 
łatwe. Demontaż jego części nie wy-
maga przerwania prac na cały dzień. 
Wystarczy zmyć brud mokrą ścierką.

Przyjemne środowisko pracy 
dla personelu kuchennego
Wielokrotnie udowodniono, że ładne 
otoczenie dobrze wpływa na pra-
cowników. Dlatego opracowaliśmy 
rozwiązanie, które tworzy przyjemne 
i odpowiednio oświetlone miejsce 
pracy. 

Niewielka masa 
Ze względu na idealny rodzaj kon-
strukcji, nie ma wysokich wymagań co 
do statyki stropu. 

Rozjaśnienie przestrzeni
Dzięki zastosowanym materiałom su-
fitu, oświetlenie obejmuje cały obszar 
roboczy. 

Szczelność  
Stosowany zamknięty układ wyciągo-
wy gwarantuje, że zanieczyszczone 
powietrze nie dostanie się do struktu-
ry budynku, co zapobiega powstawa-
niu pleśni.
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WENTYLACJA TYPU
ŚCIANA DO ŚCIANY
I SUFITY
WYCIĄGOWE



KORZYŚCI
TECHNICZNE

Wentyluje cały obszar kuchni
Sufity wentylacyjne są doskonałym 
rozwiązaniem do kuchni, w której znaj-
duje się kilka pieców konwekcyjnych. 
Nie ma potrzeby używania kuchen-
nych okapów wyciągowych, sufit wy-
ciąga całe zanieczyszczone powietrze 
i dostarcza je do kuchni jako świeże 
i czyste.

Higieniczna wymiana 
powietrza
Podczas sporządzania potraw powsta-
je wiele szkodliwych substancji. Aby 
zapobiec ich obecności, powietrze wy-
wiewane musi być doskonale odpro-
wadzane, a także musi być dostarczane 
świeże powietrze z zewnątrz, czego nie 
można osiągnąć podczas wentylacji  
przez otwarcie okna.

Wysoka wydajność filtracji
Można też dodać filtrację UVC, zgodnie 
z wymaganiami klienta. Zapewnia ona 
rozpad cząsteczek tłuszczu i eliminu-
je nieprzyjemne zapachy powstające 
podczas przyrządzania potraw.

Ważny w całej Europie certy-
fikat TÜV
Nasz produkt otrzymał certyfikat 
TÜV. Ta certyfikacja zapewnia moni-
torowanie jakości użytego materiału 
i konstrukcji. Wskazuje, że   sufit został 
wykonany w pewnych warunkach, 
z użyciem określonych narzędzi. Taki 
produkt musi również spełniać okre-
śloną zalecaną jakość.

Zintegrowany dopływ świe-
żego powietrza
Nawiew powietrza jest wbudowany 
w sufit. Powietrze przechodzi przez 
dyfuzor z tkaniny, który jest wykonany 
osobno do każdego projektu.
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WENTYLACJA TYPU OD ŚCIANY 
DO ŚCIANY I SUFITY WYCIĄGOWE

Wentylacja typu od ściany do ściany i sufity wyciągowe to 
sztandarowe produkty w asortymencie ATREA. Ten nowo-
czesny i wydajny system jest z powodzeniem sprzedawany 
od ponad 15 lat i zweryfikowany przez ponad 200 dużych 
projektów w Czechach i na Słowacji, i powoli zyskuje dobrą 
renomę w innych krajach na całym świecie.

Podstawową różnicą jest konstrukcja sufitów podwiesza-
nych z poliwęglanu i kształt kanału wyciągowego. Wybór 
typu konstrukcji zależy wyłącznie od właściciela, architek-
ta lub planisty. Z technicznego punktu widzenia sufit TPV 
jest preferowanym wyborem w przypadku częściowych 
planów, natomiast sufity SKV są bardziej estetyczne (np. w 
przypadku kuchni pokazowych lub lad chłodniczych). 

Możliwe jest również zaprojektowanie wyjątkowego, indy-
widualnego wyglądu według potrzeb klienta. 

Pod względem funkcjonalności – nie ma różnicy między 
typami sufitów wentylacyjnych. Wszystkie zapewniają na-
wiew świeżego powietrza, wyciąganie powietrza wywiewa-
nego, oświetlenie całej kuchni i chronią konstrukcję stropu 
przed działaniem ciepła oraz wilgoci. 

R o z j a ś n i e n i e  p r z e s t r z e n i

N i e w i e l k a  m a s a 

Jesteśmy w stanie 
stworzyć idealne 
rozwiązanie dla kuchni 
wszystkich rodzajów 
i rozmiarów.

Lider w branży wentylacji i rekuperacji

Więcej informacji podano pod adresem  www.atrea.pl



EN16282

Jest to pierwsza europejska norma, który reguluje obli-
czanie i projektowanie wentylacji kuchennej. Opiera się 
o niemieckie wytyczne VDI 2052, ponieważ większość 
europejskich producentów projektuje systemy wentyla-
cji kuchennych zgodnie z tymi przepisami. Od kilku lat 
sprawdza się jako doskonała norma przy projektowaniu 
wentylacji kuchennych. Chociaż nowa norma EN16282 
oparta jest o wytyczne VDI 2052, niektóre punkty mogą 
się różnić (np. zalecane nakładanie się okapów nad trzo-
nem kuchennym). 

NORMY KONSTRUKCJI WEN-
TYLACJI KUCHENNYCH

VDI 2052

Niemieckie rozporządzenie VDI 2052 jest obecnie najczę-
ściej stosowaną normą projektowania przestrzeni wen-
tylacyjnej kuchni. Przyjęły je nie tylko Czechy, ale także 
wiele innych krajów w całej Europie. W przypadku obliczeń 
wykonanych zgodnie z VDI 2052 konieczne jest poznanie 
kilku czynników, które wpływają na ostateczny ich wynik.

Najważniejsze czynniki:

Powierzchnia kuchni

Obciążenie przestrzeni roboczej w kuchni

Układ wyposażenia kuchni (wydajność i rozmieszczenie)

Na podstawie tych parametrów można zaprojektować zarówno 
najbardziej odpowiedni, jak i najbardziej funkcjonalny system.

A t r a k c y j n e  w z o r n i c t w o

Ł a t w e  u t r z y m a n i e

N i s k a  c e n a  z a k u p u
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Lider w branży wentylacji i rekuperacji

OKAP KUCHENNY
GRANDE

Lider w branży wentylacji i rekuperacji



TYPY KUCHENNYCH
SUFITÓW WENTYLACYJNYCH

TPV-N 
Jesteśmy również w stanie je 
dostarczać w wersji ze stali 
nierdzewnej.

TPV
Standardowa wersja w pełni oświe-
tlonego sufitu wentylacyjnego. 

Idealny projekt kuchennego sufitu wen-
tylacyjnego uzyskano dzięki łukowatym 
panelom z poliwęglanu.

SKV
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TPV EXCLUSIVE
Wyjątkowy projekt stworzony głównie do 
wentylacji kuchni pokazowych. Technologia 
LED i elementy półprzezroczyste nadają 
kuchniom wyjątkowy wygląd.

Więcej informacji podano pod adresem  www.atrea.pl



Projektując system wentylacyjny należało wziąć pod uwa-
gę styl wnętrza jadalni. Istotne było również zapobieganie 
przedostawaniu się powietrza wywiewanego na obszar zaj-
mowany przez klientów tego luksusowego hotelu. W ten 
sposób zaprojektowano efektywny system wyciągowy.

HOTEL IMPERIAL
KARLOWE VARY

KUCHENNE SUFITY WENTYLACYJNE / SKV

Lider w branży wentylacji i rekuperacji

9



Tę restaurację zaprojektowano na otwartej przestrzeni 
w centrum handlowym SCONTO w Bratysławie. Głównym 
wymogiem było wyeliminowanie zapachów przedostają-
cych się z kuchni do centrum handlowego. Jednak rozkład 
kuchni musiał pozostać taki sam. Dlatego też sufit wyciągo-
wy TPV był idealnym rozwiązaniem.

SCONTO
BRATYSŁAWA

KUCHENNE SUFITY WENTYLACYJNE / TPV
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Więcej informacji podano pod adresem  www.atrea.pl



Lider w branży wentylacji i rekuperacji
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Nowa siedziba CSOB to największy biurowiec w Pradze, 
a  jednocześnie największy budynek w Czechach i Europie 
Środkowej, zbudowany zgodnie z normami ekologicznymi. 
Sufity wentylacyjne i klimatyzacyjne TPV instaluje się 
w  kuchniach i stołówkach o łącznej powierzchni 330 m2. 
W stołówkach używany jest poliwęglan w dwóch warstwach, 
aby zapewnić idealne rozproszenie światła i równomierne 
oświetlenie w przestrzeni poniżej sufitu wentylacyjnego.

ČSOB
PRAGA

KUCHENNE SUFITY WENTYLACYJNE  / TPV



Eleganckie wzornictwo

Niewielka masa

Kompaktowy rozmiar

Zintegrowane oświetlenie

ZALETY
OKAPU

E l e g a n c k i e  w z o r n i c t w o

N i e w i e l k a  m a s a

Lider w branży wentylacji i rekuperacji

Kompaktowy okap kuchenny OPTIMA z re-
kuperacją, filtracją powietrza nawiewane-
go, nagrzewnicą i oświetleniem. Nadaje się 
do nowych lub odnowionych budynków. 
Centrale klimatyzacyjne nie wymagają do-
datkowego miejsca. Wszystkie funkcje są 
zintegrowane wewnątrz urządzenia i tylko 
wentylatory są zainstalowane w kanałach 
nawiewnych i wywiewnych, aby spełnić 
wymagania.

– Kompaktowy rozmiar
– Zintegrowane nawiewanie świeżego powietrza
– Eleganckie wzornictwo
– Zintegrowane oświetlenie LED (zdalnie sterowane)
– Wbudowany rekuperator o sprawności do 68 %
– Wbudowane nagrzewnice
– Zintegrowany cyfrowy system sterowania RD5

Zalety

Zalety

OPTIMA

OKAP OPTIMA / VARIANT / MODIS 2 / GRANDE / KUBUS

– Zintegrowane nawiewanie świeżego powietrza
– Zintegrowane lampy fluorescencyjne w obudowie IP65
– Niewielka masa
– Eleganckie wzornictwo
– Możliwość zmiany kierunku nawiewu 
 świeżego powietrza
– Kompaktowy rozmiar

Okapy kuchenne VARIANT to wydajne wy-
ciąganie z wykorzystaniem filtracji powie-
trza wywiewanego i jednocześnie dostar-
czają świeże powietrze do kuchni każdej 
wielkości. Są one wykonywane na zamó-
wienie i zawierają automatyczny system 
sterowania działaniem. 

VARIANT

14

Więcej informacji podano pod adresem  www.atrea.pl



– Konstrukcja ze stali nierdzewnej
– Energooszczędne oświetlenie
– Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem
– Małą liczba połączeń montażowych 
 (wygląd „całkowicie zespawanego zespołu”)
– Ogromna przestrzeń akumulacyjne
– Duża sprawność separatorów 

Spawany okap kuchenny ze stali nierdzew-
nej GRANDE opracowano z uwzględnie-
niem najostrzejszych parametrów tech-
nicznych, zgodnie z wytycznymi VDI 2052, 
a także z uwzględnieniem wymagań kon-
strukcyjnych klienta. Dzięki tym parame-
trom można go stosować do wentylowa-
nia blatów kuchennych pracujących pod 
ogromnym obciążeniem, a także jako ele-
ment dekoracyjny.

GRANDE
Prosty okap odpowiedni do 
urządzeń takich jak zmywar-
ki i piece konwekcyjne, do 
wszystkich typów i rozmia-
rów kuchni. Działanie takich 
urządzeń nie powoduje 
zatrzymywania cząstek 
tłuszczu w powietrzu 
wylotowym, nie ma więc 
konieczności montowania 
filtrów tłuszczu. 

KUBUS

Z i n t e g r o w a n e 

o ś w i e t l e n i e

K o m p a k t o w y  r o z m i a r

Zalety

Zalety

OKAP OPTIMA / VARIANT / MODIS 2 / GRANDE / KUBUS

– 5 lat gwarancji
– Atrakcyjne wzornictwo
– Zintegrowane oświetlenie

MODIS 2 jest częścią linii produktów ATREA 
– zmontowane okapy kuchenne z  niepo-
wtarzalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym 
opartym na systemie modułowym. Ta linia 
ma opcję wyboru sposobu dostarczenia 
produktu. Można wybrać jeden z trzech 
sposobów:

Dostawa rozmontowanego okapu, bez 
króćca wywiewnego

Dostawa rozmontowanego okapu 
z  króćcami wywiewnymi gotowymi do 
zmontowania na miejscu

Dostawa zmontowanego okapu

Można go również zamontować na szynach 
bocznych, aby stworzyć inną konstrukcję.

MODIS 2

Lider w branży wentylacji i rekuperacji
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AKCESORIA
OPCJONALNE

System samogaszący

Automatycznie wykrywa pożar i rozpoczyna jego gaszenie

Chroni system wentylacyjny i urządzenia kuchenne

Kompaktowe rozwiązanie 

Atrakcyjne wzornictwo 

Spełnia wymogi bezpieczeństwa pożarowego

Lampy LED

Możliwe dla wszystkich typów kuchennych sufitów 

wentylacyjnych (jako standard dla typu TPV Exclusive) 

Optymalna intensywność oświetlenia

Niskie koszty operacyjne

Niski koszt zakupu

Technologia UV-C

Lampy UV-C eliminują zapachy z przyrządzania potraw 

i rozbijają cząsteczki tłuszczu

Cały system jest utrzymywany w nienagannej czystości

System się nie zużywa

Bezwonne powietrze wywiewne 

Minimalne zagrożenie pożarowe 

Spełnia najbardziej rygorystyczne kryteria i wymagania 

dotyczące czystego środowiska

1.   Sufit wentylacyjny od ściany do ściany firmy ATREA

2.   Na składzie gaśnica ciśnieniowa

3.   System samogaszący

4.   Automatycznie działające dysze

1. 

2. 

3. 

4. 

4. 

Lider w branży wentylacji i rekuperacji
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Lider w branży wentylacji i rekuperacji

PROGRAM
DOBORU

ATREA jest jedynym producentem oferującym bardzo wyrafi-
nowany program, z którego można korzystać również do pro-
jektowania systemów wentylacji kuchennej wraz z wentylacją 
w budynkach komercyjnych i mieszkalnych.

ATREA oferuje autorski program doboru produktów. Jest to 
bardzo przydatne i praktyczne narzędzie doboru nie tylko 
systemu wentylacji kuchennej, ale też i centrali klimatyza-
cyjnych DUPLEX i zapewnia wspaniałe wsparcie marketin-
gowe!

Bardzo szczegółowe obliczenia dla wszystkich specyfika-
cjach są standardowe.

Program sprawdza, czy wszystkie elementy zostały zazna-
czone i czy wybrany system działa. Dzięki temu można unik-
nąć ewentualnych pomyłek. 

Zawiera:
Wybór sufitu wentylacyjnego, okapu kuchennego, centrali 
klimatyzacyjnej wraz z akcesoriami 

Wyświetlanie parametrów wybranego urządzenia i jego 
elementów

Wybór systemu sterowania z akcesoriami w zestawie 
funkcjonalnym 

Schematy połączeń elektrycznych 

Wyświetlanie i drukowanie zainstalowanych elementów, 
wykres h-x i wykresy dotyczące klimatyzacji

Specyfikacje cenowe poszczególnych elementów

Wydruk danych wyjściowych drukarką lub do formatu PDF

Eksportowanie rysunków i wykresów do DXF w formacie 
2D lub 3D

Przesyłanie projektu i eksport przez e-mail

Ponadto program do projektowania zawiera pełny katalog 
produktów spółki ATREA w formacie PDF.

Bardzo pozytywne opinie 
projektantów z całej Europy 
zachęcają do wprowadzania 
dalszych udoskonaleń w celu 
uzyskania szybko działającej 
i łatwej w obsłudze konstrukcji.

Lider w branży wentylacji i rekuperacji
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System 
sterowania
RD5

>

Spełnia wszystkie wymagania dla najbardziej 

zaawansowanego systemów

Zapewnia idealne warunki higieniczne w kuchni

Sygnał zewnętrzny dla pieca konwekcyjnego dla zapewnienia 

maksymalnej wydajności

Kontrola wydajności wentylacji (0–10 V)

Możliwość przełączenia na w pełni zautomatyzowaną wentylację, 

zgodnie z rzeczywistym obciążeniem w kuchni

Sterowanie na podstawie temperatury i wilgotności

Możliwość dzielenia przestrzeni na strefy i definiowanie ich działania

Dostęp zdalny

Tryb wakacyjny (do wykorzystania w święta państwowe)

Opcja opóźnienia rozpoczęcia i zakończenia działania 

AUTOMATYCZNY
SYSTEM STEROWANIA 

Lider w branży wentylacji i rekuperacji

Automatyczny system sterowania wentylacją 
w  kuchni jest opcjonalnym dodatkiem do oka-
pów kuchennych i sufitów wentylacyjnych. Cy-
frowy system sterowania zapewnia ekonomiczne 
działanie wentylacji w zależności od rzeczywiste-
go wytwarzanego ciepła urządzeń kuchennych 
i  zapobiega nieekonomicznemu czasowi pracy 
wentylatora podczas przyrządzania potraw lub 
przy zmniejszonym obciążeniu cieplnym.

ATREA ma WŁASNY  system sterowania.
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Serwer internetowy w standardzie 

przy korzystaniu z central 

klimatyzacyjnych DUPLEX. 

CP 10 RT 
panel sterowniczy

Nadaje się do kuchni

Tańsza i prostsza opcja

Intuicyjne i łatwe ustawienie mocy oraz temperatury

Przycisk włączania/wyłączania

Stopień ochrony przed wnikaniem wody IP43

CP Touch 
panel sterowniczy

Odpowiedni do biur

Ekran dotykowy i kolorowy wyświetlacz

Podobna konstrukcja do interfejsu sieciowego ATREA zapewnia łatwość ste-

rowania i ukierunkowanie nawiewu

Wbudowany czujnik temperatury do kontroli temperatury otoczenia

Dostęp do usług chronionych hasłem zapewnia większe bezpieczeństwo 

Zasięg do 50 m

Automatyczny wygaszacz ekranu

Lider w branży wentylacji i rekuperacji
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