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Rođen je 25. veljače 1983. godine u Splitu, gdje je završio Srednju tehničku prometnu školu. Diplomirao je 2010. na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, na smjeru Trgovinsko
poslovanje i 2012. godine na specijalističkom studiju ‘Upravljanje projektima’ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Uz to, pohađao je brojne skupove, radionice i edukacijske programe na
području trgovine, poduzetništva i marketinga. U razdoblju 2008. - 2013. godine radio je u tvrtki Teler
kao pripravnik i kasnije kao voditelj poslovanja, a 2013. - 2018. u tvrtki Electrolux kao unaprjeđivač prodaje i trgovački predstavnik na području Dalmacije i zatim kao voditelj ključnih kupaca na području Dalmacije i
Bosne i Hercegovine. Od 2018. godine je regionalni voditelj prodaje u češkoj tvrtki Atrea, pri čemu radi na podizanju cjelokupne prodajnoservisne infrastrukture kao preduvjet uspješnog poslovanja u budućnosti.

VENTILACIJA - KLJUČAN DIO RESTORANSKIH I HOTELSKIH KUHINJA
Hrvatska se pozicionirala kao država koja je uvelike okrenuta turizmu, što hrvatsku gastro-scenu čini
važnom u razvoju ne samo turizma. Samim time,
uloga kuhinje hotela, restorana, kantina itd. iznimno je važna.
Jedan od najvažnijih dijelova restoranskih i hotelskih kuhinja je pravilna ventilacija. Zahtjevi za kuhinjskom ventilacijom proizlaze iz prekomjernog
stvaranja topline, vodene pare i mirisa koji se stvaraju u kuhinjskim prostorima.
Zadaća ventilacije je osigurati učinkovito odvođenje topline i onečišćivača kako bi se postigla za-
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dovoljavajuća (podnošljiva) kvaliteta zraka u unutrašnjosti, istodobno sprječavajući širenje mirisa u
okolna područja.
Pri tome valja promotriti što sve podrazumijeva EN
16 282 i kako dimenzionirati kuhinju u skladu s tom
normom. Isto tako, valja pokušati dati odgovore na
pitanja koja to cjelovita rješenja nudi Atrea, koje su
vrste stropova i kuhinjskih napa i koje su sve poslovne i tehničke prednosti Atreinih rješenja. Detaljnije
informacije mogu se pronaći na stranici atrea.hr.
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