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2. tematska cjelina: SUSTAVI i REGULACIJA

KLIMA FORUM 2021.8. forum o hlađenju, klimatizaciji i ventilaciji, 7. - 8. listopada 2021.

VENTILACIJA - KLJUČAN DIO RESTORANSKIH I HOTELSKIH KUHINJA

Hrvatska se pozicionirala kao država koja je uveli-
ke okrenuta turizmu, što hrvatsku gastro-scenu čini 
važnom u razvoju ne samo turizma. Samim time, 
uloga kuhinje hotela, restorana, kantina itd. izni-
mno je važna.

Jedan od najvažnijih dijelova restoranskih i hotel-
skih kuhinja je pravilna ventilacija. Zahtjevi za ku-
hinjskom ventilacijom proizlaze iz prekomjernog 
stvaranja topline, vodene pare i mirisa koji se stva-
raju u kuhinjskim prostorima. 

Zadaća ventilacije je osigurati učinkovito odvođe-
nje topline i onečišćivača kako bi se postigla za-
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dovoljavajuća (podnošljiva) kvaliteta zraka u unu-
trašnjosti, 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 poslov-
ne i tehničke prednosti Atreinih rješenja. Detaljnije 
informacije mogu se pronaći na stranici atrea.hr.


