


SISTEME DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI A FUMULUI

  Product selection A-Z

SIGURANŢĂ TESTATĂ ŞI CERTIFICATĂ

TAVAN SAU PE PERETE – CLAPETA ANTIFOC POTRIVITĂ DE FIECARE DATĂ.
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Tunnel Dampers

Fiecare persoană trebuie să se simtă în siguranţă având cunoştinţă că imobilul în care intră sau pe care în foloseşte şi
sistemele subterane de transport nu îl pun în pericol sau devin o capcană. Din acest motiv, incendiul nu poate fi efectiv
complet eliminat, cel puţin ca urmare a erorii umane.

Măsurile preventive corecte şi componentele pot ajuta la eliminarea acestui risc şi să limiteze pagubele cauzate de incendiu.
Componentele şi sistemele de siguranţă antiincendiu ajută la minimizarea riscului de foc şi previn împrăştierea focului şi a
fumului.

Un poster care spune mai mult decat 1000 de cuvinte!

Posterul nostru în format mare A0, vă prezintă toate clapetele antifoc TROX certificate CE,
clasificate în funcţie de:0

tip
aplicabilitate
clasificare în funcţie de poziţia de instalare, mod de etanșare și execuţie / material

Utilizaţi acest instrument detaliat dar simplu pentru luarea deciziilor corecte ce vă
vor ajuta la proiectul dumneavoastră:

direct la locul de muncă - în birou sau în șantier
toată gama de clapete antifoc disponibilă într-o privire
tip, mod de etanșare, execuţie / material
pentru orice situaţie - atât pentru pereţi masivi cât și pentru pereţi despărţitori ușori
simplifică munca, economisește timp și efort

Aveţi nevoie de un poster mai mare decât formatul A3? Nici o problemă! Trimiteţi-
ne un e-mail cu adresa dumeavoastră la trox-at@troxgroup.com și vă vom
transmite prin poștă un FIRE DAMPER POSTER color în format A0

PAGINA DE START > PRODUSE > Sisteme de protecţie împotriva incendiilor şi a fumului

https://www.trox.ro/clapete-de-control-fum/ek-js-86f7ba725445672c
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https://www.trox.ro/produse-8149ce25b51332f9
https://www.trox.ro/produse/sisteme-de-protec%25C5%25A3ie-%25C3%25AEmpotriva-incendiilor-%25C5%259Fi-a-fumului-1e61b9b74e4ffe42
https://www.trox.ro:443/
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
https://www.trox.ro/side-services/renun%25C5%25A3are-c92a5ba6afbcc73f


MARCAJUL CE AL CLAPETELOR ANTIFOC TROX

SERVICII TROX

 
Achiziţionaţi una azi!

Clapetele antifoc TROX poartă marcajul CE în conformitate cu EN 15650. Marcajul CE asigură
posibilitatea de utilizare a clapetelor antifoc TROX pentru toate aplicaţiile aprobate în cadrul
UE. 

Prin Declaraţia de performanţă TROX şi Manualul de montaj şi exploatare, clienţii primesc un
pachet de documentaţie complet, care asigură utilizarea în siguranţă a clapetelor antifoc TROX.

D când a intrat în vigoare Regulamentul produselor pentru construcţii  (CPR) la 1 iulie 2013,
Declaraţiile de performanţă înlocuiesc certificatele aprobate sau Declaraţiile de conformitate
folosite anterior.

Prin prezentarea Declaraţiilor de performanţă, TROX, în calitate de producător, asigură că
produsele sale sunt conforme cu datele indicate în aceste documente.

Regulamentul produselor pentru construcţii

Regulamentul produselor pentru construcţii are ca obiectiv armonizarea specificaţiilor tehnice
la produsele pentru construcţii. Articolul prezentat de TROX „O nouă armonie pe pieţele
europene” explică ce este special în privinţa noului regulament şi foloseşte exemple pentru a
ilustra cele mai importante fapte şi nume.

CĂUTARE PRODUS A-Z
Găsire simplă şi rapidă TROX EASY PRODUCT FINDER

Rapid. De încredere. Inovativ.
POSTER CLAPETE ANTIFOC
TROX
Clapeta antifoc potrivită de fiecare
dată.
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https://www.trox.ro:443/downloads/fda1b415d78c11cc/cpr_new_harmony.pdf?type=brochure
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