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АТРЕА стартира като частна компания през 1990 г. 
в  Чешката република. Много скоро започва да се съ-
средоточава върху производството на вентилационни 
инсталации с оползотворяване на отработена топли-
на, а  по-късно кухненската промишлена вентилация 
се превръща в друга част от комплексното продуктово 
портфолио на АТРЕА.

Висококачествените продукти на АТРЕА започват да се 
открояват и на взискателните пазари на Западна Евро-
па. Икономическата и географската близост кара АТРЕА 
да се съсредоточи главно върху Германия, където тя се 
утвърждава наистина добре в резултат на доброто парт-
ньорство и продукти с най-високо качество, последвана 
от  Холандия, Дания, Швейцария, Великобритания, Ита-
лия, Литва и други страни.

Понастоящем АТРЕА разширява дейността си с кухненска 
вентилационна и климатична техника в чужбина. Фир-
мата предлага вентилационни тавани от стена до стена, 
кухненски аспиратори с рекуперация (преизползване на 
отработената топлина) и система за управление. С толко-
ва голям опит, натрупан през годините, тази част от про-
дуктовата гама на АТРЕА постепенно се превръща в успех 
сред проектантите в цяла Европа.

ИСТОРИЯ
Продуктовата гама на АТРЕА

Кухненска вентилация
– вентилационни тавани от стена до стена 
и кухненски аспиратори

Промишлена вентилация
– Климатични камери от 500–15000 м3/час

Жилищна вентилация
– Климатични камери от 170–580 м3/час

Пасивни къщи от АТРЕА

Лидер във вентилацията и рекуперацията
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Атрактивен дизайн

Ниска крайна цена

Лесна поддръжка

Приятна обстановка за готвачите

Ниско тегло 

Осветяване на кухненското пространство

Херметичност (затворена система за аспи-

риране и отвеждане на отработения въздух)

 

Вентилира цялото кухненско пространство

Хигиеничен обмен на въздуха

Висока ефективност на филтриране

Европейско TÜV сертифициране

Непрекъснато снабдяване с пресен въздух

Равномерно осветяване на цялата площ

Перфектна защита за строителната конструкция

Технически параметриБизнес параметри

Лидер във вентилацията и рекуперацията

АТРЕА е в състояние да предостави цялостно решение за кухнен-
ска вентилация - от вентилационния таван до климатичната камера 

с оползотворяване на отработена топлина. Поставянето на цялата ус-
луга в един пакет ни дава огромно конкурентно предимство, защото е 
практично и удобно за клиента.

Вентилационната система АТРЕА е проектирана съгласно стандарт VDI 
2052. Конструкцията на нашата вентилационна система отговаря на 
най-строгите критерии по отношение на здравните норми, както и на 
изискванията на дизайна. Добре осветеното пространство на цялата 

кухня, безпроблемното снабдяване с пресен въздух и перфектното 
аспириране и отвеждане на отработения въздух, всичко това, с 

допълнителното удобство на модерната система за управле-
ние, създава приятна и чиста среда за кухненския персо-

нал.

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ 
КУХНЕНСКА ВЕНТИЛАЦИЯ?
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ВЕНТИЛАЦИОННО-АСПИРИРАЩИ 
ТАВАНИ ОТ СТЕНА ДО СТЕНА 

Вентилационно-аспирационните тавани от стена до сте-
на са водещата гама в портфолиото на АТРЕА. Тази мо-
дерна и ефективна система се продава успешно повече 
от 15 години и е проверена в над 200 големи проекта 
в Чешката република и Словакия, като постепенно при-
добива добра репутация и в други страни по целия свят.

Основната разлика е дизайнът на поликарбонатния 
окачен таван и формата на изпускателния въздуховод. 
Изборът на типа зависи единствено от собственика, ар-
хитекта или дизайнера. От техническа гледна точка TPV 
е  предпочитан избор при фрагментирано разположе-
ние, докато SKV са по-естетични (например за шоу кухня 
или за хранителни магазини).

Възможно е, също така, да бъде създадено специално 
екстериорно оформление, съобразно нуждите на наши-
те клиенти.

Що се отнася до функционалността, между различните 
видове вентилационни тавани няма разлика. Всички те 
осигуряват пресен въздух, аспирират и отвеждат отра-
ботения въздух, осигуряват осветление на цялата кухня 
и защитават конструкцията на тавана срещу въздействи-
ето на топлина и влажност.

О с в е т я в а т  к у х н е н с к о т о  п р о с -

т р а н с т в о

Н и с к о  т е г л о

Ние сме в състояние 
да създадем идеално 
решение за всички 
видове и размери кухни.

Лидер във вентилацията и рекуперацията
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EN16282

Това е първият европейски стандарт, предназначен за 
изчисляване и проектиране на кухненска вентилация. 
Той се основава на стандарта VDI 2052, тъй като пове-
чето европейски производители проектират кухнен-
ски вентилационни системи съгласно този стандарт. 
Многократно се е доказал през последните няколко 
години като перфектен стандарт за проектиране на 
кухненска вентилация. Въпреки че новият стандарт 
EN16282 е базиран на VDI 2052, някои параметри могат 
да варират (например препоръчителното припокри-
ване на аспираторите над блока за готвене).

СТАНДАРТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
НА КУХНЕНСКА ВЕНТИЛАЦИЯ

VDI 2052

Немският стандарт VDI 2052 в момента е най-широко 
използваният стандарт за проектиране на кухненска 
вентилация. Той беше приет не само от Чешката ре-
публика, но и от много други страни в цяла Европа. За 
изчисления, извършвани в съответствие VDI 2052, е 
необходимо да се знаят няколко фактора, които влияят 
върху крайния резултат.

Най-важните фактори включват:

обем на кухненското помещение

натоварване в кухненското помещение

оформление на кухненското оборудване (мощност 

и разположение)

Въз основа на тези параметри може да се изработи както 
най-подходящата, така и най-функционалната система.

А т р а к т и в е н  д и з а й н

Л е с н а  п о д д р ъ ж к а

Н и с к а  ц е н а
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О с в е т я в а т  к у х н е н с к о т о  п р о с -

т р а н с т в о

КУХНЕНСКИ 
АСПИРАТОР 
GRANDE

Лидер във вентилацията и рекуперацията



БИЗНЕС 
ПРЕДИМСТВА

ВЕНТИЛАЦИОН-
НО-АСПИРА-
ЦИОННИ ТАВА-
НИ ОТ СТЕНА 
ДО СТЕНА

Атрактивен дизайн
Вентилационните тавани на АТРЕА 
издигат кухнята на съвсем ново 
ниво. Привлекателният дизайн съз-
дава впечатление за елегантно и ви-
сококачествено съоръжение, едно-
временно с уютна работна среда.

Ниска цена
Вентилационният таван винаги се 
прави по поръчка според нуждите 
на клиента. Ние знаем, че високо-
то качество идва с високи цени, но 
поддържаме конкурентно ценово 
равнище.

Лесна поддръжка
Таванът се почиства изключително 
лесно. Не е необходимо разглобява-
нето на частите да ви отнеме целия 
ден. Просто измийте с мокра кърпа.

Приятна работна среда за 
готвачите
Многократно е доказвано, че при-
ятната работна среда оказва благот-
ворно влияние върху служителите. 
Поради това ние излизаме с реше-
ние, което създава уютно и адекват-
но осветено работно място.

Ниско тегло
Поради идеалния тип конструкти-
вен дизайн, към статиката на основ-
ния таван няма високи изисквания.

Осветяване на простран-
ството
Благодарение на използваните ма-
териали за изработване на тавана, 
светлината се разпространява в ця-
лото кухненско помещение.

Херметичност
Използваме затворена система за 
аспириране и отвеждане на отра-
ботения въздух, която гарантира, че 
замърсеният въздух няма да стигне 
до конструкцията на сградата, което 
означава, че не могат да се образу-
ват плесени.
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ТЕХНИЧЕСКИ 
ПРЕДИМСТВА

Вентилира се цялото кух-
ненско пространство
Вентилационният таван е чудесно ре-
шение за кухни, в които са инсталира-
ни няколко конвекторни печки. Няма 
нужда от кухненски аспиратори, та-
ванът аспирира всичкия замърсен 
въздух и снабдява кухнята със свеж 
и пресен въздух. 

Хигиеничен обмен на въз-
духа
При готвене се създават много вред-
ни вещества. За да бъдат отстранени, 
отработеният въздух трябва да се из-
вежда перфектно, както и да се дос-
тавя пресен външен въздух, което не 
може да се постигне чрез отваряне 
на прозорци за проветряване.

Висока ефективност на 
филтрирането
Възможно е да се добави UVC филтра-
ция според изискванията на клиента. 
Тази филтрация гарантира разграж-
дането на мастните частици и елими-
нира миризмите от готвенето.

TÜV сертификация в цяла 
Европа
Нашият продукт е сертифициран по 
TÜV. Това сертифициране следи ка-
чеството на използваните материа-
ли и качеството на дизайна. В него 
е посочено, че таванът се изработва 
при определени условия, с помо-
щта на определени инструменти. 
Таванът трябва също да отговаря на 
определено предписано ниво на 
качество.

Вградено снабдяване 
с пресен въздух
Система за снабдяване с пресен 
въздух е интегрирана в тавана, с по-
мощта на тъканен дифузер, който е 
изработен индивидуално за всеки 
проект.
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ВИДОВЕ ТАВАНИ ЗА КУХ-
НЕНСКА ВЕНТИЛАЦИЯ 

TPV-N 
В състояние сме също така, 
да доставим специален тип 
вентилационен таван от 
неръждаема стомана.

TPV
Стандартна версия на напълно 
осветен таван за вентилация.

Перфектен дизайн на таванната кухнен-
ска вентилация, постигнат чрез извити 
поликарбонатни панели.

SKV

8

TPV EXCLUSIVE
Ексклузивен дизайн, създаден основно за 
вентилация на шоу кухни. Светодиодната 
LED технология и прозрачните елементи 
при дават на кухните уникален вид.

За повече информация, моля посетете  www.atrea.bg



При проектирането на вентилационната система беше 
необходимо да се вземе предвид новостта на интери-
ора в трапезарията. Също така, от решаващо значение 
беше да се предотврати разпространението на отрабо-
тения въздух в зоната, обитавана от клиентите на този 
луксозен хотел. Поради това беше разработена ефикас-
на система за аспириране и отвеждане.

ХОТЕЛ „ИМПЕРИАЛ“
КАРЛОВИ ВАРИ

КУХНЕНСКИ ВЕНТИЛАЦИОННИ ТАВАНИ SKV
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Този ресторант е проектиран в открито пространство 
в търговски център „СКОНТО“ в Братислава. Основно-
то изискване беше премахването на миризмите, които 
се разпространяваха от кухнята в търговския център. 
Въпреки това, дизайнът на кухнята трябваше да остане 
същият. Затова TPV таванът за аспириране и отвеждане 
на отработения въздух бе идеалното решение.

„СКОНТО“ 
БРАТИСЛАВА

КУХНЕНСКИ ВЕНТИЛАЦИОННИ ТАВАНИ TPV

10

За повече информация, моля посетете   www.atrea.bg



11

Новата централа на ЧТБ е най-големият офис в Прага 
и в същото време най-голямата сграда в Чехия и Централна 
Европа, изградена по екологични стандарти. TPV 
вентилационните и климатични тавани се монтират в кухнята 
и закусвалните, с обща площ от 330 м2. В закусвалните 
се използва поликарбонат в два слоя, за да се осигури 
перфектното разпространение на светлината и равномерно 
осветление в пространството под вентилационния таван.

„ЧЕХОСЛОВАШКА ТЪРГОВСКА БАНКА“
ПРАГА

Лидер във вентилацията и рекуперацията



ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕ-
СОАРИ – ОПЦИЯ

Самозагасяваща се система

Автоматично открива наличието на пожар и започ-

ва гасене

Защита на вентилационната система и кухненските 

уреди

Компактно решение

Атрактивен дизайн

Отговаря на условията за пожарна безопасност

Светодиодно (LED) осветление

Възможно за всички видове кухненски вентила-

ционни тавани (стандартно за TPV Exclusive)

Оптимална осветеност

Ниски експлоатационни разходи

Ниска цена

UV-C технология

UV-C лампите премахват миризмите от готвенето 

и разграждат мастните частици

Цялата система се поддържа безупречно чиста

Системата не старее 

Отработеният въздух е без мирис 

Минимален риск от пожар 

Отговаря на най-строгите критерии и изисквания за 

чиста околна средаand

1.   Вентилационен таван АТРЕА 

2.   Вграден пожарогасител под налягане

3.   Самозагасяваща се система

4.   Автоматични дюзи

1. 

2. 

3. 

4. 

4. 

Лидер във вентилацията и рекуперацията
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3. 
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СОФТУЕР ЗА ИЗБОР НА СИСТЕМА

АТРЕА е единственият производител, който предлага също и 
високотехнологичен софтуер за проектиране на кухненската 
вентилационна система едновременно с промишлената и жи-
лищната вентилация.

АТРЕА предлага свой собствен софтуер за проектиране, кой-
то е изключително полезен и практичен инструмент не само 
за избор на кухненската вентилация, но и на уредите от се-
рията DUPLEX и осигурява отлична пазарна поддръжка!

Подробните изчисления за всички спецификации са стан-
дарт. Софтуерът проверява дали са избрани всички компо-
ненти и дали избраната система е работоспособна. По този 
начин можете да избегнете всякакви евентуални грешки.

Софтуерът включва възможности за:
Избор на вентилационен таван, кухненски аспиратор, аг-
регат за въздух, включително аксесоарите

Показване на параметрите на избрания уред и неговите 
компоненти

Избор на система за управление с аксесоари във функцио-
нален комплект

Електрически схеми на свързване

Показване на екран и отпечатване на инсталираните ком-
поненти, h-x диаграма и ОВК диаграми

Ценови спецификации на отделните компоненти

Отпечатване на принтер или в PDF формат

Експортиране на чертежи и диаграми на DXF в 2D или 3D

Изпращане на проекта и експортираните файлове по 
електронна поща

Освен това, проектантският софтуер включва пълен ката-
лог на продуктите на АТРЕА в PDF формат

Многото положителни отзиви 
от дизайнери от цяла Европа 
се използват за по-нататъшно 
усъвършенстване с  цел бързо 
и лесно проектиране.

13

Лидер във вентилацията и рекуперацията



• Елегантен дизайн

• Вградено снабдяване 

с пресен въздух

• Компактни размери

• Вградено осветление

ПРЕДИМСТВА 
НА АСПИРАТОРА

Е л е г а н т е н  д и з а й н

В г р а д е н о  с н а б д я в а н е 

с   п р е с е н  в ъ з д у х

Лидер във вентилацията и рекуперацията

Компактен кухненски аспиратор 
DiNER-T с оползотворяване на отпадна 
топлина, филтриране на захранващия 
въздух, нагревател и осветление. Подхо-
дящ за нови или реновирани сгради. Не 
е необходимо допълнително място за 
системи за обработка на въздуха. Всич-
ки функции са интегрирани в системата, 
като само вентилаторите, монтирани 
в захранващите и изпускателните въз-
духоводи, зависят от изискванията на 
клиента.

– Компактни размери
– Вградено снабдяване с пресен въздух
– Елегантен дизайн
– Вграден топлообменник с ефективност до 68 %
– Вградени нагреватели
– Вградено флуоресцентно осветление

Предимства

Предимства

OPTIMA

АСПИРАТОРИ OPTIMA / VARIANT / MODIS 2 /  

    GRANDE / KUBUS

– Вградено снабдяване с пресен въздух
– Вградено флуоресцентно осветление с IP65
– Вградено снабдяване с пресен въздух
– Елегантен дизайн
– Опция за насочване на снабдяването с пресен въздух
– Компактни размери

Кухненските аспиратори VARIANT осигу-
ряват ефективно аспириране с филтри-
ране на отработения въздух и едновре-
менно снабдяване с пресен въздух, на 
кухни с всякакви размери. Те се изработ-
ват по поръчка и включват автоматична 
система за управление на работата.

VARIANT
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Базов аспиратор, подходящ 
за работа над уреди като 
съдомиялни машини и кон-
векторни фурни за кухни от 
всякакъв вид и размери. 
Работата на такива уреди 
не води до съдържание на 
мазни частици в отрабо-
тения въздух, така че не 
е необходимо да се 
инсталират масле-
ни филтри.

– Изпълнение от неръждаема стомана
– Енергоспестяващо осветление (компактен вид)
– Безжично управление на осветлението
– Минимален брой сглобки (компактен вид)
– Огромно пространство на аспириране
– Високоефективни сепаратори

Алуминиевият кухненски аспиратор със 
заваръчна сглобка GRANDE е разрабо-
тен така, че да отговаря на най-строгите 
технически изисквания съгласно стан-
дарт VDI 2052, както и на дизайнерските 
изисквания на клиента. Благодарение 
на своите параметри той може да се из-
ползва за вентилация на готварски бло-
кове, работещи с много високо натовар-
ване, и в същото време да играе ролята 
на дизайнерски елемент.

GRANDEKUBUS
ПРЕДИМСТВА 
НА АСПИРАТОРА

В г р а д е н о  о с -

в е т л е н и е

К о м п а к т н и  р а з -

м е р и

Предимства

Предимства

АСПИРАТОРИ OPTIMA / VARIANT / MODIS 2 /  

    GRANDE / KUBUS

– 5- годишна гаранция
– Атрактивен дизайн 
– Вградено осветление

MODIS 2 е част от продуктовата гама на 
АТРЕА – сглобени кухненски аспирато-
ри с уникално конструктивно решение, 
базирано на модулна система. Тази гама 
предлага опция за избор на начина на 
доставка на продукта. Предлагат се три 
варианта за избор:

Доставка на разглобен аспиратор 
без въздуховод

Доставка на разглобен аспиратор 
с болтове, готов за монтаж на място

Доставка на сглобен аспиратор

Може да се монтира и със странични 
релси, за създаване на различно струк-
турно изпълнение.

MODIS 2
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Система за 
управление 
RD5

>

Отговаря на всички изисквания на най-модерните системи

Осигурява идеални хигиенни условия в кухнята

Външен сигнал за конвекционна печка за максимален изходен капацитет

Управление на ефективността на вентилацията (0–10 V)

Възможност за преминаване към напълно автоматичен режим на вентилация  

Работа в съответствие с действителното натоварване в кухнята

Управление, основаващо се на температура и влажност

Възможност за разделяне на пространството на зони и отделно дефиниране на 

тяхната работа

Дистанционно управление

Ваканционен режим (може да се използва при официални празници)

Опция за закъснително стартиране и спиране

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Лидер във вентилацията и рекуперацията

Системата за автоматично управление на 
кухненската вентилация е допълнителен ак-
сесоар към кухненските аспиратори и вен-
тилационните тавани. Системата за цифрово 
управление осигурява икономична работа на 
вентилацията в зависимост от реалното про-
изводство на топлина от кухненските уреди 
и съкращава неефективното време на работа 
на вентилатора по време на готвене или при 
понижено топлинно натоварване.

АТРЕА предлага СОБСТВЕНА система 
за управление.
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Използването на уеб сървър 

е стандарт при работа с DUPLEX 

устройства.

CP 10 RT 
панел за управление

Подходящ за кухни

По-евтин и опростен вариант

Интуитивна и лесна настройка на мощността и температурата

Опростен бутон за включване / изключване

IP43 защита на достъпа

CP Touch 
сензорен панел за 
управление

Подходящ за офиси

Сензорен екран и пълноцветен дисплей

Оформление, подобно на уеб интерфейса на АТРЕА за лесно 

управление и ориентация

Вграден температурен датчик за контрол на температурата на 

околната среда

Защита на сервизния достъп с парола за по-голяма сигурност

Работа на разстояние до 50 м 

Автоматичен скрийнсейвър

Лидер във вентилацията и рекуперацията
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