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Cu viziunile dumneavoastră arhitectonice şi tehnologice, definiţi standardele noastre.

Împreună cu dumneavoastră, discutăm ideile şi dorinţele dumneavoastră şi găsim cea mai
bună soluţie de climatizare a încăperilor pentru proiectul dumneavoastră de construcţie. 

Găsiţi referinţe TROX în clădiri în întreaga lume, de exemplu în:

Staţii de cale ferată şi aeroporturi
Clădiri de birouri
Restaurante
Hoteluri
Clădiri industriale şi laboratoare
Spitale
Săli de concert
Hale comerciale şi expoziţii
Muzee
Nave
Şcoli şi universităţi
Stadioane şi săli de sport
Tunele

Conceptele noastre pot fi integrate aproape invizibil sau estetic în orice clădire. Confortul cel
mai înalt cu o utilizare eficientă a energiei este contribuţia noastră la viziunea dumneavoastră.

Aici puteţi găsi exemplele noastre de instalare.

"Design Plus" pentru unitatea de tratare a aerului X-CUBE

Centrala de tratare a aerului TROX X-CUBE dezvoltată împreună cu Busse-Design +
Engineering GmbH este "Design Plus"!

Cu centralele de tratare a aerului X-CUBE, TROX a definit noi standarde. Juriul a concluzionat
că X-CUBE este o centrala foarte bine concepută, cu caracteristici convingătoare, cum sunt
eficienţa energetică ridicată, igiena incomparabilă, instalarea şi mentenanţa simple, precum şi
operarea intuitivă; de asemenea este caracterizată printr-un design clar, necomplicat, aproape
arhaic. Un panou de construcţie inovator maschează cadrul; profilurile antracit realizează
conturul estetic al întregii unităţi. Totul integrat, o unitate de alimentare 'power station'
perfecţionată tehnic şi vizual, concepută pentru toate tipurile de clădiri.
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SOLUŢII PENTRU FIECARE TIP DE CLĂDIRE

Design Plus, susţinut de ISH, este acordat produselor care combină un concept orientat spre
viitor, un design inovator şi o tehnologie eficientă energetic. Acestea sunt valori care reprezintă
ISH, cel mai mare târg din lume pentru design de băi, tehnologia condiţionării aerului şi energii
regenerabile. Un juriu de experţi înalt calificat evaluează, printre alte caracteristici, calitatea
designului, conceptul general, gradul de inovaţie, selecţia materialelor precum şi aspectele
tehnice şi ecologice. 

Fie că proiectaţi o clădire convenţională de birouri, o şcoală mică,
un stadion sau un hotel de cinci stele, fie o clădire nouă sau
recondiţionată, TROX oferă soluţia ideală pentru fiecare tip de
clădire, chiar şi pentru zone de sensibilitate ridicată în sectoarele
industrial şi de sănătate.

Suplimentar la variantele standard, pot fi dezvoltate individual şi
soluţii de sistem, iar designul lor să fie adaptat astfel încât să aveţi
cea mai mare libertate posibilă în planificarea/proiectarea clădirii
dumneavoastră. În echipe de planificare/proiectare integrale,
combinăm ideile dumneavoastră vizionare cu competenţa noastră
în condiţionarea aerului şi ventilaţie, astfel încât împreună să
putem implementa arhitectura sustenabilă la cel mai înalt nivel.

Aici puteţi afla mai mult despre următoarele subiecte:

SEMINARIILE OFERITE DE TROX

ACADEMIA TROX

TRANSFORMĂM VIZIUNILE
DUMNEAVOASTRĂ ÎN REALITATE!

TROX LA MUNCĂ

REVISTA TROX

TROX LIFE
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https://www.trox.ro/contact-ca1e23a61a6379f2
https://www.trox.ro/side-services/imprimare-6fe0b66259032abb
https://www.trox.ro/side-services/livrare-%25C5%259Fi-termeni-de-plat%25C4%2583-0c6cf95cac120ca8
https://www.trox.ro/side-services/politica-noastr%25C4%2583-de-confiden%25C8%259Bialitate-2e213257707865a5
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