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Obchodní centra

Nemocnice

Kancelá e

Sportovní centra

Ob l a s t i 
p o u ž i t í

Atena S.p.A. se specializací na 
projektování a výrobu STROPNÍCH 
PODHLED  a VENKOVNÍHO 
OPLÁŠT NÍ již více než 25 let s 
velkým úsp chem vytvá í výrobky 
ur ené pro mezinárodní trh.

Atena S.p.A p sobící v ROZLI NÝCH 
OBLASTECH nabízí širokou škálu 
ešení ve standardním provedení i na 

míru, aby uspokojila veškeré projek ní 
požadavky.

Atena si klade za cíl propagovat 
použití kovových stropních podhled 
a oplášt ní v každém prost edí díky 
projektování a realizaci SNADNO 
INSTALOVATELNÝCH a BEZPE NÝCH 
SYSTÉM  S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ, 
které se vyzna ují VYSOKOU MÍROU 
PERSONALIZACE, KVALITY a 
ESTETICKÝCH EŠENÍ.

Atena METAL MODULAR je 
kompletní škála standardních 
ocelových a hliníkových stropních 
podhled .

Kazety Atena METAL MODULAR 
jsou k dispozici v r zných typech 
model  a ešení, které lze osazovat 
na viditelnou i skrytou nosnou 
konstrukci, což jim zajišt’uje 
vysokou míru esteti nosti.

Kazety
LAMELY Atena, at’ už v 
samonosné verzi nebo s 
nosníkem, jsou vhodné k 
r znorodému použití.

Široká škála standardních i 
speciálních model  s oblými 
nosníky a systémem proti 
vyháknutí.

Lamely
M ÍŽKY Atena jsou moderním 
a aktuálním ešením, které 
podhledu dodává lehkost a 
originalitu.

M ÍŽKY Atena zahrnují modely s 
integrovanými profily, s viditelnou 
T konstrukcí i se speciálními 
profily.

M ížky

SPECIÁLNÍ SYSTÉMY Atena 
p edstavují ideální funk ní, 
technické a estetické ešení 
i t ch nejsofistikovan jších 
požadavk .

Kompletní škála rovných, snížených 
a oblých kazet pro rozm rovou, 
materiálovou i povrchovou 
personalizaci.

Systémy
Speciální

Pro realizaci VENKOVNÍCH 
OPLÁŠT NÍ uplat uje Atena 
širokou škálu ešení, jako jsou 
tvarované kazety, lineární lamely, 
slunolamy a speciální kovové 
prvky.

VENKOVNÍ OPLÁŠT NÍ Atena 
p edstavují ideální ešení pro 
vyjád ení libovolného tvaru.

Oplášt ní
Atena vyrábí širokou škálu 
konstrukcí patentovaných pro 
stropní podhledy, st ny a 
p í ky.

Škála T konstrukcí Atena z ady 
STEEL STRONG a PROFILY PRO 
SÁDROKARTON se snadno 
insta lu j í  a  za j iš t’u j í  vysokou 
úrove  techn ického ešen í .

Konstrukce



Nový objekt nákupního centra Galerie 
Teplice je postaven na míst  bývalého 
obchodního domu Prior.

Investor je spole nost Dandreet a.s. a 
Galerie Teplice s.r.o. 
Architektonický návrh Obchodního centra 
zpracovala spole nost Benoy Architects.

Finální ešení interiérových podhled 
pro Foodcourt v etn  rozmíst ní 
klimatiza ních výdech , vzduchotechniky, 
zpracování detail  výškových zm
a napojení na ostatní podhledové 
konstrukce bylo realizováno architektem 
dodavatele stavby s významným podílem 
spole nosti Atena Mach.   

Pro celkový výsledek bylo 
v pr b hu p ípravy na míst 
budoucí stravovací ásti 
obchodního centra, kde je 
podhled Multilevel instalován, 
provedeno n kolik zkušebních 
realizací v etn  více variant 
rozm rového a barevného len ní 
podhled .

Pro realizaci podhledu Multilevel 
v barevném ešení RAL 9010, 
RAL 7030, RAL 4008, RAL 
6018, RAL 2003 a RAL 4010 
byly použity lamely S30, S80, 
S130 a S180 s mezilamelovou 
vložkou v  erné barv .

Case H is tor y Ga ler ie  Tep l i ce

segno grafico

Architectural 
Shopping



Case H is tor y Kladno,  Česká repub l i ka : 
Un iverz i ta  K ladno

Univerzita Kladno

P vodní budova byla sou ástí kasáren. 
Nov  bude objekt sloužit pro výuku student  Fakulty 
biomechanického inženýrství VUT. 
P i rekonstrukci p vodního objektu byly p istav ny 
posluchárny.

Pro oplášt ní objekt  poslucháren byly zvoleny 
panely LineUp v základním rozm ru 1200x600 mm 
v barv  RAL 1013. 

V pr b hu p ípravy byl p vodní architektonický návrh 
oplášt ní upraven technickou kancelá í spole nosti 
Atena tak, aby ve výsledku vyniklo originální ešení 
ploch se zvýrazn ním oken u poslucháren. 
Realizace obkladu p íst ešku p ed vstupem do 
univerzitní budovy navazuje v základním rozm ru 
panel  na obklad poslucháren.

Spec iá ln í  stropn í  podh led
s lamelami  Atena L ine Up

Blue Planet, nejv tší a nejmodern jší 
akvárium na severu Evropy na ostrov 
Amager poblíž Kodan , bylo otev eno 
v roce 2013 a jeho spirálový design je 
sv tový unikát.

Projekt Blue Planet, vytvo ený dánským 
studiem 3XN, je inspirován p írodou a 
byl navržen, aby podtrhl dobrodružný 
prožitek ryb v jejich p irozeném 
prost edí.

Akvárium pojme 7.000.000 litr  vody a 
je rozd leno do 53 expozic.

Toto monumentální místo 
je oslavou zemské vodní 
biodiverzity a je domovem 
pro 20.000 ryb a vodních 
živo ich , kte í 
p edstavují 450 r zných 
druh  – o 150 více než ve 
starém akváriu.

Se svou rozlohou 9.000 
metr  tvere ních a 
technickými systémy, 
které se ídí denní dobou, 
je Blue Planet jedním z 
nejinovativn jších p íklad 
moderní a udržitelné 
architektury.

Pro tento projekt realizovala 
Atena veškeré podhledy pomocí 
tvarov , rozm rov  i povrchov  
speciální Baffle.

ROZM RY BAFFLE K 
DISPOZICI

Case H is tor y Kodaň,  Dánsko:
B lu  P lanet  Aquar ium
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Spec iá ln í  stropn í  podh led 
s  Baf f le  Atena
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horní detail prov trávané 
fasády line up

spodní detail prov trávané 
fasády line up

EZ MODELU LINE-UP

 390 | 490 | 590

model line up pro instalaci s mezerou 
1 0 m m .  e x t r é m n  v š e s t r a n n ý  s y s t é m 
umož uje instalaci modul  také svisle nebo 
se sklonem 45°. 

systém oplášt ní line up je navržen pro 
zajišt ní správného prov trávání fasády.

VENTILACE



Co je  nového

BASE 30 | VÝŠKY K DISPOZICI: 14 | 38 | 80 | 100

H

30

BASE 80 | VÝŠKY K DISPOZICI: 14 | 80 | 100

H

80

BASE 130 | VÝŠKY K DISPOZICI: 14 | 80 | 100

H

130

BASE 180 | VÝŠKY K DISPOZICI: 14 | 80 | 100

H

180

38,6

50

TAE NOSNÍKMODULY 

BASE 30
30 x 14 mm
30 x 38 mm
30 x 80 mm
30 x 100 mm

BASE 80
80 x 14 mm
80 x 80 mm
80 x 100 mm

BASE 130
130 x 14 mm
130 x 80 mm
130 x 100 mm

BASE 180
180 x 14 mm
180 x 80 mm
180 x 100 mm

ohnout bezpe nostní 
jazý ek pro zajišt ní 
modulu

SYSTÉM PROTI 
VYHÁKNUTÍ

Multilevel 3D Line

Vytvo  bezpo et ešení pomocí Atena 
MultiLevel3D Line System.

PLUS:
•	 r zné výšky;
•	 univerzální nosník, mezera   

20 mm – systém proti vyháknutí;
•	 hladký nebo d rovaný povrch;
•	 dobré akustické vlastnosti;
•	 osv tlení LED od Atena Lux;
•	 bezpo et montážních schémat.

Techno log ie  pro  inovaceCo je  nového Techno log ie  pro  inovace

M ížky Monolama
Elegantní a rafinované 
M ÍŽKY MONOLAMA Atena 
dodávají stropnímu podhledu 
sofistikovanou jednoduchost.

Systém je tvo en kazetami z 
hliníku 6/10 1200x600 mm 
osazenými na áste n  
viditelné konstrukci T24 
tvo ené nosnými profily runner 
3700 mm a p í nými profily 600 mm.

M ížky Monolama v barevné verzi 
Black&White jsou na objednávku k 
dispozici i v jiných odstínech. 
Celod rované profily propůj ují 
podhledu cenný estetický efekt. 
 

KAZETY MONOLAMA:
Rozm ry: 600x1200 mm
Oka: 35x35 mm 
Výška profilu: 20 mm
Materiál: Hliník 6/10

áste n  viditelná nosná konstrukce: 
profil Atena Easy T24 runner 3700 mm s 
p í ným profilem.

TM

TF

20

24

MONOLAMA 
EZY

áste n  viditelná 
konstrukce T24.



Atena ARCHITEXTURE by Atena Déco

EFEKT K  ŽE

Spojení krásy kartá ovaného kovu 
a speciálních efekt  sublimované 
textury pro smyslový zážitek z 
dekorativní úpravy povrch .

Sense

REVOLUCE V KOVOVÉM DEKORU

Atena Dot-Ar t je nový systém 
Atena pro p enášení jakéhokol i 
obrazu na kovový povrch 
tvo ený speciálními 
per forovanými moduly.

Dot-Art

VÝJIME  NÉ VÝSLEDKY EZU

Všestrannost a p esnost 
laserového ezu vytvá í 
ornamenty a dekorace pro 
stropní podhledy, fasády, 
vybavení i um lecké koncepty.  

ez laserem

REALISTICKÝ EFEKT

Škála Atena Nature, navržená pro 
imitaci r zných materiál  na 
kovovém povrchu, dosahuje 
extrémn  realistických výsledk .

PIXELY V MATU A LESKU

Technika sublimace obraz  
umož uje vytvá et prost edí s 
velkým vizuálním ú inkem.

Sublimace Sublimace
obrazu materiál

MATERIÁLOVÉ EŠENÍ

Nekone ná variabilita dekorativních 
ešení Atena brushery spojuje 

krásu sv tla a stínu p i vytvá ení 
sofistikovaných estetických povrch .

Brushery

Atena METAL FEEL ING

Aby reagovala na rozli né projek ní požadavky, 
vyvinula Atena S.p.A. specifické know-how 
pro úpravu a tvarování kovového povrchu.

Vedle standardních modul  vytvá í Atena 
S.p.A. na míru ornamenty pro jakýkoli  
architektonický prvek.

At’ již preferujete geometrické vzorce nebo  
arabeskní texturu, Atena S.p.A. p ináší 
odpov d’ na sou asné trendy a rozmary 
pomocí pr myslových proces , které dosahují 
vysoké úrovn  kvality a designu.

V dob , kdy je personalizace nezbytností, 
p edstavuje Atena S.p.A. ideálního partnera 
schopného p ekonat styly a p inášet nové 
nápady a kánony krásy.

by Atena Déco

Um ní je design 
na míru

www.atena-it.com

STÁHNOUT NOVÝ
KATALOG



Atena S.p.A.
Via A. De Gasperi, 52 - 30020 Gruaro (VE) Italy
Tel: +39 0421 75526 - Fax: +39 0421 75692
atena-it.com | atenadesign.com | info@atena-it.com

Atena Mach s.r.o.
Novosedlická 1570/30, 41501 Teplice, Czech Republic
Tel: +420 417537777 - +420 417534489
atena.cz | info@atena.cz

Kovové stropní podhledy 
a oplášt ní pro 
architektonické projekty


