
Vi hjälper dig!
Projekteringshjälp
Dimensionering är grunden för en effektiv och energisnål storköks- 
ventilation. Vi hjälper dig med dimensionering, beräkning av tryckfall och 
säkerställa en god arbetsmiljö utan buller och drag.

Komplett sortiment
Med marknadens mest kompletta sortiment inom storköksventilation kan 
vi erbjuda dig ett stort urval av produkter och tjänster inom storköks- 
ventilation. 

Drift och underhåll
Vi säkerställer att dina investeringar får lång livslängd utan driftstörningar 
med löpande drift- och underhållsarbeten. Givetvis utförda av Bioterias 
utibildade BioMaintenance Tekniker.

Storköks-
ventilation

Leading the
Biorevolution

Bioteria Technologies AB
Tumstocksvägen 13, 187 66 Täby
Tel: 08-540 889 00
www.bioteria.com

Tillsammans bygger vi en bättre värld!

Fördelar Bioteria
 ◆ En kunskapspartner 
 ◆ En driftpartner
 ◆ Innovativa produkter
 ◆ Komplett sortiment

Storkökskåpor och tillbehör
Marknadens bredaste produktsortiment för storköksventilation



Kompletta lösning för fettreduktion och brandsäkerhet

Marknadens bredaste sortiment inom storköksventilation
Utifrån design, funktion och säkerhet har vi tagit fram marknadens bredaste produktsortiment 
för storköksventilation. Vi hjälper dig att skräddarsy rätt lösning med stilrena kåpor, säkert auto- 
matiskt släcksystem och innovativt bioteknologiskt fettreduceringssystem. Vi hjälper dig hela 
vägen från projekteringsstadiet till drift och underhåll. 

Stilrena kåpor för alla behov
Med marknadesn bredaste produktsortiment kan vi erbjuda 
många valmöjligheter – både utifrån design och funktion.  
Samtliga kåpor har en stilren design och skräddarsys utifrån 
kökets planering och layout. Välj mellan till- från- och styrluft. 
Samtliga kåpor kan förberedas för installatation av  
VENT BioSystem - Bioterias bioteknologiska fettreduceringsystem. 

Lösningar som skyddar dig från brand
Den höga risken för brand i ett storkök är ett faktum. Fettet 
som fäster på alla ytor det passerar skapar bränsleklädda 
korridorer som lätt kan antändas i de höga temperaturerna. 
Den i särklass viktigaste åtgärden är att förhindra fettet från 
att sprida sig genom ett effektivt och tillförlitligt fettreducer-
ingssystem. Ett rätt dimensionerat släcksystem är givetvis en 
nödvändighet och kan begränsa skadan avsevärt om olyckan väl 
skulle vara framme. Vi kan erbjuda marknadens mest effektiva 
system för både fettnedbrytning och brandsläckning.

Storkökskåpor för alla behov
I Bioterias TraHood-serie hittar du ett brett sortiment av kåpor med till-, från- och styrluft. 
Samtliga kåpor för fettproducerande utrustning, såsom över spis, stekbord och fritöser kan förberedas för installation av 
VENT BioSystem - Bioterias bioteknologiska fettreduceringssystem.

Centrummodell

TraHood FC
Frånluftskåpa för köksöar.

TraHood FC-LT 
Frånluftskåpa för köksöar och låg takhöj.

TraHood FSC
Frånluftskåpa med styrluft för köksöar.

TraHood FSTC 
Frånluftskåpa med styr- och tillluft

Projekteringshjälp
Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation. En 
väl fungerande storköksventilation har låg ljudnivå och förhin-
drar spridning av matos och fukt. Även fettet måste effektivt 
stoppas. Vi hjälper dig med ditt projekt så du får en effektiv 
storköksventilation som möjliggör värmeåtervinning och minskar 
risken för brand.

Löpande service och underhåll
Service- och underhållsarbeten av viktiga installationer, såsom 
fettreduceringssystem och släcksystem, är absolut nödvän-
digt. Bioteria tar fullt funktionsansvar genom ett skräddarsytt 
serviceprogram som regelbudet genomförs av utbildad tekniker. 
Detta för att din storköksventilation ska vara brandsäker och 
utan driftstörningar.

VENT BioSystem 
- ett bioteknologisk fettruduceringssystem för  
filter, imkanal och värmeväxlare

VENT BioSystem är ett bioteknologiskt fettreduceringssystem 
som innebär att imkanaler, filter och värmeväxlare hålls rena 
och fria från fettavlagringar. Tekniken bygger på en kontrol-
lerad biologisk process som bryter ner fett vilket gör att 
behandlade ytor får en daglig rengöring. Mikroorganismerna 
i den biologiska produkten är utvalda utifrån sin fantastiska 
förmåga att bryta ner fett och anpassade för att klara den 
tuffa miljön som råder i en storköksventilation. Resultatet 
innebär lägre sotningskostnader, effektivare värmeåtervinning 
och inte minst - ökar brandsäkerhet.

Den biologiska metoden är hållbar och miljövänlig – men framför 
allt är den effektiv. När bioteknik ersätter ozon eller kemikalier 
minskar miljöbelastningen och arbetsmiljön förbättras avsevärt.

Fördelar med Bioterias TraHood-serie

• Tillverkad i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304
• Levereras med Bioterias dubbelfilter, ett högeffektivt kombina-

tionsfilter som består av lamellfilter och stickat filter
• Mätuttag
• Utvändig eller infälld LED belysning i täthetsklass IP 65
• Ventil för fett-tömning
• Kan förberedas för installation av VENT BioSystem 

 

Tillval

• Rostfritt stål EN 1.4016 / AISI 430 
• Täckmantel och Injusteringsspjäll
• Nedtagbart fettkärl
• Ansulex brandsläcksystem
• VENT BioSystem - bioteknologiskt fettreduceringssystem

Väggmonterad 

TraHood FV
Frånluftskåpa

TraHood FV-LT 
Frånluftskåpa för låg takhöjd

TraHood FSV 
Frånluftskåpa med styrluft

TraHood FSTV 
Frånluftskåpa med styr- och tillluft

Värme- och kondenskåpa

TraHood FDH 
Kåpa utan filter över utrustning som 
avger vattenånga och värme, tex disk-
maskin och ugnar.

TraHood FDK 
Kåpa utan filter över utrustning som 
avger vattenånga och värme, tex disk-
maskin och kokgrytor.

Filterhus

TraHood Filterhus FHV
En filterrad. För montage i befintliga 
kökskåpor och installationstak. 

Filterhus FHC 
Dubbla rader med filter. För montage i 
befintliga kökskåpor och installationstak. 

Övrig

PL - tilluft plenum
Tillufts plenum för komplettering av TL i 
kök. För montage på kåpans front, gavlar 
eller direkt på vägg.

Släcksystem

Ansulex inkl. montage
Släcksystem för restaurangkök.  
13-AR, 23-AR, 33-AR, 43-AR

Service och underhåll av Ansulex
Bioterias utbildade tekniker genomför
löpande servicearbeten för att säkerställa
ditt brandskydd vid en ev brand.

Fettreduceringssystem

VENT BioSysten
Bioteknologiskt fettreduceringssystem för
filter, imkanal och värmeväxlar. 
Anpassas utifrån kökets storlek och behov.

VENT BioMaintenance Program
Drift- och underhållsprogram för 
VENT BioSystem. Omfattar löpande 
servicearbeten av utbildade tekniker

Ansulex
- ett automatisk släcksystem som kväver branden och 
förhindrar återantändning

Brand i ett storkök kräver snabb släckning för att förhindra sprid-
ning genom ventilationskanler. Dessutom krävs att brandens släcks 
med rätt metod för att inte självantända igen efter släkning. 

Ansulex är ett automatisk släcksystem som kväver branden och 
förhindrar återantändning. Ansulex är världens mest använda 
släcksystem för restaurangkök och uppfyller alla krav från svenska 
brandmyndigheter och försäkringsbolag. 

Vi hjälper dig både med dimensionering och installation av Ansulex. 
Väl installerat erbjuder vi även service och underhåll av släcksys-
temet för att säkerställa funktion och livslängd av din investering.

Vi hjälper dig!
- från projektering till drift och underhåll

Våra produktexperter hjälper dig tidigt i projekteringsstadiet och finns med dig hela vägen 
till driftsättning. VENT BioSystem installeras och driftsätts alltid av Bioterias utbildade 
tekniker som därefter tar fullt ansvar för drift och funktion genom VENT BioMaintenance 
Program - ett skräddarsytt serviceprogram.

Pierre Blankenburg
Produktchef Storköksventilation
pierre.blankenburg@bioteria.se

VENT BioSystem består av munstycken, en biologisk 
produkt och en styrenhet för dosering av den biologiska 
produkten. Den biologiska produkten är helt ofarlig för 
människor, djur, natur och material.


