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ATREA se připojila k Asociaci Eurovent 
Český lídr v oblasti větrání a rekuperace tepla se stal součástí evropského 
HVACR sdružení 

Brusel, Jablonec nad Nisou, 2. května 2018. Po oficiálním schválení Eurovent 
představenstvem se společnost ATREA s.r.o. oficiálně stala členem sdružení Eurovent. 
Ryze česká, rodinná firma sídlící v České republice v Jablonci nad Nisou je lídrem ve 
výrobě zařízení pro ventilaci a rekuperaci tepla a je domovem týmu špičkových a 
zkušených profesionálů. 

Od svého založení v roce 1990 je základním principem společnosti ATREA snižování provozní 
energetické náročnosti vzduchotechnických zařízení, především díky použití nejmodernějších 
výměníků tepla, zabudovaných ovládacích prvků a za pomoci plně automatických systémů řízení. 
Všechny tyto principy jsou implementovány v širokém portfoliu vlastních výrobků určených pro 
všechny typy budov od bytů až po průmysl. 

Ředitel a jednatel společnosti ATREA s.r.o. Ing. Daniel Morávek říká: "Tím, že jsme se připojili k 
asociaci Eurovent a její rozsáhlé síti sdružení a výrobců v celé Evropě, zdůrazňujeme naše ambice 
udržet si pozici předního evropského výrobce v našem odvětví. Naše centrální umístění v Evropě, 
vysoká úroveň inovací a kvalita výroby nám umožňují poskytovat v krátkých termínech prvotřídní 
výrobky a služby klientům po celém kontinentu." 

Morten Schmelzer, výkonný ředitel sdružení Eurovent dodává: "Jsme velice hrdí, že jsme přivítali 
společnost ATREA v naší Eurovent rodině. Prostřednictvím naší regionální kanceláře v Praze je 
sdružení Eurovent blíž výrobcům ve střední a východní Evropě, rozumí místním ekonomikám a 
může podporovat členy v jejich mateřském jazyce, pokud jde o důležité otázky, jako je legislativa 
EU nebo export do zahraničí." 

Eurovent je evropské průmyslové sdružení pro vnitřní klima (HVAC), průmyslové a potravinářské 
chlazení. Jeho členové z celé Evropy, Středního východu a Afriky zastupují více než 1.000 
společností, většinu malých a středních výrobců. Další informace o možnostech členství ve 
sdružení Eurovent naleznete na adrese www.eurovent.eu nebo na našich stránkách na síti 
LinkedIn. 
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About Eurovent 
Eurovent is Europe’s Industry Association for Indoor Climate (HVAC), Process Cooling, and Food 
Cold Chain Technologies. Its members from throughout Europe, the Middle East and Africa 
represent more than 1.000 companies, the majority small and medium-sized manufacturers. 
Based on objective and verifiable data, these account for a combined annual turnover of more than 
30bn Euros, employing around 150.000 people within the association’s geographic area. This 
makes Eurovent one of the largest cross-regional industry committees of its kind. The 
organisation’s activities are based on highly valued democratic decision-making principles, 
ensuring a level-playing field for the entire industry independent from organisation sizes or 
membership fees. 

Eurovent’s roots date back to 1958. Over the years, the Brussels-based organisation has become a 
well-respected and known stakeholder that builds bridges between manufacturers it represents, 
associations, legislators and standardisation bodies on a national, regional and international level. 
While Eurovent strongly supports energy-efficient and sustainable technologies, it advocates a 
holistic approach that also integrates health, life and work quality as well as safety aspects. 
Eurovent holds in-depth relations with partner associations around the globe. It is a founding 
member of the ICARHMA network, supporter of REHVA, and contributor to various EU and UN 
initiatives. 

Our Members and ‘Affiliated Manufacturers’ 
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Our Members are national associations from Europe, the Middle East and Africa that are 
representing manufacturers in the area of Indoor Climate, Process Cooling, and Food Cold Chain 
technologies. 
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The more than 1000 companies within their networks (Eurovent ‘Affiliated Manufacturers’) can 
directly participate in Eurovent activities in a democratic and transparent manner.   

For in-depth information and a list of all our members, visit www.eurovent.eu   

Democratic decision-making 

 

 

 


