


Marka Ciarko produkuje prawie milion(!) 
okapów rocznie i może się poszczycić tym, 

że jej produkt znajduje się 
w co drugiej polskiej kuchni. 

Niezmiennie wierni pasji

Firmie Ciarko – największemu w Polsce 

producentowi okapów kuchennych –od po-

nad 50 lat udaje się być liderem oraz cieszyć 

się renomą w Polsce i krajach całego świata. 

Żeby stworzyć niezawodny produkt, trzeba 

wiedzy, technologii i doświadczenia. Ciarko 

ma więc najnowocześniejszy park maszyno-

wy i własne laboratoria, w których testuje 

się wszystkie podzespoły, łącznie z gotowy-

mi wyrobami. 

Co ważne, wszystkie modele urządzeń są pro-

dukowane wyłącznie w Polsce. 



Łukasz Paszkowski – wielokrotny finalista 

konkursu Young Design organizowanego 

przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego 

w Warszawie, stypendysta Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnię-

cia na rok akademicki 2012/2013, projektant 

wzornictwa przemysłowego oraz komunika-

cji wizualnej – znalazł doskonałe odpowiedzi 

na potrzeby marki Ciarko. Niedługo po roz-

poczęciu współpracy zaprojektowany przez 

artystę model okapu „Illumia” zdobył presti-

żową nagrodę Red Dot Design Award, a mo-

del „Eclipse” wyróżniono w konkursie Dobry 

Wzór 2020 i plebiscycie Must Have 2021. 

Siedziba firmy i zakłady produkcyjne znajdują 

się w Sanoku, w województwie podkarpackim. 

Dzięki automatyzacji produkcji, najnowszym 

technologiom i lokalnemu kapitałowi ludzkiemu 

firma (która zatrudnia ponad 600 pracowników) 

dzisiaj produkuje ponad 3500 okapów dziennie.

Marka nie boi się wyzwań. Przykładem jest 

zmiana postrzegania okapu przez konsumen-

tów, którzy wcześniej uważali, że nie może być 

on wizualnie atrakcyjny. Dziś wiemy, że udało się 

zmienić tę opinię z nawiązką. Dużym krokiem  

w stronę odczarowania stereotypowego myśle-

nia było zatrudnienie projektanta wzornictwa 

użytkowego – Łukasza Paszkowskiego. 

Sukces marki Ciarko to wypadkowa 
bezkompromisowej jakości, sumiennej pracy  

ręcznej i ciągłego rozwoju. Widać go we  
wdrożonych innowacyjnych rozwiązaniach  

technologicznych i dbałości o wzornictwo. 

Poczuj potęgę wzornictwa w swojej kuchni



Gotowy na Twój ruch, 
czyli steruj gestem

Tylko trzy ruchy dłonią! Tyle wystarczy, żeby 

okap zrozumiał Twoje polecenie. System kon-

troli gestem – doskonały w swojej prostocie i 

intuicyjności, a jednocześnie wysoce zaawan-

sowany – pozwala na bezdotykowe sterowa-

nie okapem za pomocą ruchów dłoni. Jednym 

gestem włączysz i wyłączysz okap, zmienisz 

moc jego pracy i natężenie oświetlenia. 

____



Do każdego okapu dołączony jest pilot  
– możesz więc zdecydować, czy chcesz go  

używać, zamiast gestu, do sterowania okapem. 

Przekonaj się, że sterowanie gestem jest 

bardzo proste. Żeby zmienić moc pracy oka-

pu na wyższą, przesuń dłoń przed okapem 

od lewej do prawej strony. Jeśli zatrzymasz 

ją na ok. 2 sekundy, włączysz oświetlenie. 

Żeby zmienić moc pracy na niższą, przesuń 

dłoń przed okapem w odwrotnym kierunku 

– od prawej do lewej strony. Tym razem za-

trzymując dłoń na ok. 2 sekundy, oświetle-

nie wyłączysz.

____



Siła rzemiosła,  
kunszt pracy ręcznej

Profesjonaliści i pasjonaci nie znają słowa 

kompromis, dlatego każdy okap jest trzy-

krotnie ręcznie malowany w lakierni. Gwa-

rantuje to wytrzymałość, która nie ma sobie 

równych. Dbałość o każdy detal to jeden z 

kluczowych priorytetów marki. 

____



Bezkompromisowa jakość,  
niezawodne technologie

Własne laboratoria oraz liczne testy podze-

społów i gotowych produktów dają gwarancję 

niezawodności okapów. Są one połączeniem 

jakości – widocznej w każdym detalu – i tech-

nologii, która ułatwia codzienne czynności. 

Dzięki zastosowaniu filtrów Baffle, znanych 

szczególnie w profesjonalnych kuchniach, oka-

py są bardziej praktyczne. Te filtry nie zatykają 

się tłuszczem kuchennym i nie trzeba ich czy-

ścić tak często jak filtrów siatkowych. Co waż-

ne, filtry Baffle można myć w zmywarce. Są 

przy tym trwalsze od tradycyjnych filtrów siat-

kowych i węglowych oraz dużo dłużej utrzymu-

ją zdolność odprowadzania powietrza. 

____



Technologia, która
imponuje

Stałe doskonalenie się i rozwój firmy pozwa-

lają na oferowanie przez nią coraz lepszych 

produktów, które zaskakują innowacyjno-

ścią. Takich nowatorskich rozwiązań nie 

brakuje w linii okapów „Minimal”, które są 

wynikiem czasochłonnych i skrupulatnych 

badań oraz (jakże ważnej) umiejętności słu-

chania klientów. 

____



Z myślą 
o planecie 

Czy wiesz, że okap, pracując na pierwszym 

biegu, zużywa tylko 5 W? To zużycie energe-

tyczne jest równe pracy jednej małej żarów-

ki! Marka Ciarko wie bowiem, że myśli pro-

jektowej musi towarzyszyć troska o planetę. 

Dojrzałość w tym zakresie potwierdza wiele 

stosowanych przez firmę proekologicznych 

rozwiązań. 

____



Klasa energetyczna A+++ okapów z linii „Eco  
Silence” redukuje zużycia energii nawet do 95%. 

Przy tym marka Ciarko może się poszczycić tym, 

że jako pierwsza na rynku zmniejszyła głośność 

okapu poniżej 40 dB! Możesz być więc pewien, 

że praca okapu z linii „Eco Silence” nie będzie Ci 

przeszkadzać w prowadzeniu rozmowy.

Z kolei zastosowanie filtrów firmy Baffle z 

przegrodą ze stali nierdzewnej – najbardziej 

efektywnych (oraz trwalszych niż tradycyjne 

filtry siatkowe i węglowe) – pozwala okapowi 

długo i sprawnie odprowadzać powietrze.

____



Funkcjonalność  
i wyszukane wzornictwo

Marka Ciarko nie tylko stosuje liczne 

rozwiązania, które stoją na straży funk-

cjonalności sprzętu. Dba także o jego 

estetykę i wzornictwo, co doceniono pre-

stiżowymi nagrodami. Współpraca z uta-

lentowanymi projektantami i stosowanie 

najwyższej klasy materiałów, a także kre-

atywność (tak nieodzowna w procesie 

tworzenia) to z pewnością mocne strony 

marki Ciarko. 

____
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Osiem okapów – poznaj ich 
nieskończone możliwości

„Prostota jest  
ostatecznym  

wyszukaniem”
Leonardo da Vinci



1
– dostępność okapu w 2 niestandardowych rozmiarach: 120 cm i 90 cm

–   stylowa szafka boczna świetnie sprawdzi się do przechowywania np. 

przypraw, a szyba zlokalizowana w połowie okapu pozwoli na efek-

towną ekspozycję książek lub dekoracji

–  zastąpienie filtrów węglowych filtrami long-life gwarantuje zacho-

wanie dużej wydajności, a także świeżość powietrza dzięki redukcji 

nieprzyjemnych zapachów 

–  delikatne, przyjemne oświetlenie LED, którego natężenie (ciepłe,  

zimne) można dostosować do aktualnych potrzeb użytkownika 

Gres, marmur? 
Sam wybierz fakturę! 
Wymienny moduł 
pozwoli ci stworzyć 
własny idealny okap.



Stała troska o detale 
tworzy doskonałość.

2
–  dostępność okapu w 2 rozmiarach: 180 cm i 120 cm 

–   dostępność okapu w 2 kolorach: czarnym i inox

–  zastosowanie oświetlenia obwodowego i ciekawej  

w formie ramki dookoła okapu podkreśla styl  

i oryginalność produktu 

–  system modułowy umożliwia zakup wybranych elementów  

do okapu, takich jak wieszak na kieliszki,  

haczyk na kubki i akcesoria kuchenne,  

stojak na przyprawy



Niech żyje forma!  
Piramidalny kształt to 
doskonałe rozwiązanie 
dla zwolenników 
nowoczesnego wzornictwa.

3
–  dzięki innowacyjnej formie okap jest niebanalnym  

elementem dekoracyjnym wnętrza

–  idealnie sprawdza się w kuchniach o niewielkich  

powierzchniach 

–  możliwe jest dostosowanie natężenia oświetlenia  

(ciepłe, zimne) zależnie od potrzeby

 –  możliwość zamontowania okapu jako wyciągu, a także pracy  

w trybie pochłaniacza z zastosowaniem filtrów long-life, które  

redukują nieprzyjemne zapachy i zapewniają świeże powietrze 



Ponadczasowe rozwiązania  
i wierność klasyce to cechy 
wyróżniające okap przyścienny, 
który jest odpowiedzią  
na potrzeby osób wiernych  
ponadczasowym rozwiązaniom. 

4–   dostępność okapu w 2 rozmiarach: 90 cm i 60 cm

–  dostępność okapu w 2 kolorach: czarnym i inox

–  zastąpienie filtrów węglowych filtrami long-life gwarantuje 

zachowanie dużej wydajności, a także świeżość powietrza 

dzięki redukcji nieprzyjemnych zapachów 

–  okap idealnie sprawdza się w kuchniach nowoczesnych  

i minimalistycznych wiernym zasadzie „less is more”



Zasługujesz 
na funkcjonalność 
w niebanalnej oprawie!

5
–  ostępność okapu w 2 rozmiarach: 90 cm i 60 cm

–  dostępność okapu w 2 kolorach: czarnym i inox

–  zastąpienie filtrów węglowych filtrami long-life 

 gwarantuje zachowanie dużej wydajności,  

a także świeżość powietrza dzięki redukcji 

nieprzyjemnych zapachów 

–  innowacyjna forma świetnie sprawdzi się  

w nowoczesnych kuchniach 



Wystarczy mały gest! 
Przekonaj się, że sterowanie 
okapem jest proste 
i komfortowe! 

6
–  dostępność okapu w 2 rozmiarach:  

180 cm i 120 cm 

–  dostępność okapu w 2 kolorach: czarnym i inox

–  zastąpienie filtrów węglowych filtrami long-life gwarantuje 

zachowanie dużej wydajności,  

a także świeżość powietrza dzięki redukcji  

nieprzyjemnych zapachów

– wygodne sterowanie gestem

– innowacyjny, ponadczasowy dizajn



Okap stworzony z myślą  
o twoich potrzebach. 

7
– okap dostosowany do szafek o szerokości 60 cm i 90 cm

–  sterowany gestem

–  kształt w formie litery T pozwala na zamontowanie 

okapu w szafce z uwzględnieniem każdego rodzaju 

mocowania zawiasów 

–  delikatne, przyjemne oświetlenie LED, którego 

natężenie (ciepłe, zimne) można dostosować 

zależnie od potrzeb użytkownika 



Funkcjonalność poparta para-
metrami – przyścienny okap 
T-shape to skuteczne działanie 
i wyszukana estetyka.

8
–  dostępność okapu w 2 kolorach: czarnym i inox

–  okap ze stali nierdzewnej o niebanalnym kształcie odwróconej litery T ideal-

nie sprawdzi się we wnętrzach w stylu skandynawskim, loftowym i modern

–  funkcja automatycznego przewietrzania – okap włącza się automatycznie 

co 50 min, żeby w ciągu 10 min dokładnie przewietrzyć pomieszczenie 

 (w każdej chwili możesz, jednym przyciskiem, z tej opcji zrezygnować)

–  delikatne, przyjemne oświetlenie LED, którego natężenie  

(ciepłe, zimne) można dostosować zależnie od potrzeb użytkownika 




