
EVENIMENTE

SEMINARII PENTRU SPECIALIŞTI

TROX PE ŞANTIER

SIMPOZIOANE

În seminariile noastre pentru specialişti oferim regulat diferite subiecte privind tehnologia ventilaţiei şi condiţionării
aerului. Ca lider tehnologic, vă punem la dispoziţie cele mai recente informaţii privitoare la tendinţele şi dezvoltările
actuale şi vă prezentăm concepte de ventilaţie inovatoare, eficiente şi sustenabile.

Subiecte:

Concepte de ventilaţie orientate spre utilizator
Sisteme de protecţie împotriva incendiilor şi a fumului
Sisteme de ventilaţie pentru laboratoare
Mentenanţa şi recondiţionarea componentelor de ventilaţie
Sisteme în reţea

 

 

 

TROX ACADEMY organizează evenimente şi în filialele noastre, care vă permit participarea la
instruiri într-o locaţie în apropierea dumneavoastră.

Dacă numărul de participanţi este suficient, putem organiza şi cursuri de instruire locale sau pe
şantier, croite individual după compania şi cerinţele dumneavoastră. Subiectul şi durata pot fi
apoi coordonate de dumneavoastră pe o bază individuală.

Dacă există ceva care prezintă interes pentru dumneavoastră, luaţi legătura cu noi.

TROX organizează regulat simpozioane cu partenerii din sectorul tehnologiei ventilaţie şi aerului condiţionat din
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TROX CA PREZENTATOR

TROX organizează regulat simpozioane cu partenerii din sectorul tehnologiei ventilaţie şi aerului condiţionat din
Germania.

Aceste simpozioane oferă vizitatorilor şansa de a obţine informaţii privind subiectele actuale în sector de la liderii de
piaţă şi experţi şi să discute cu ei aceste subiecte. Participanţi cunoscuţi din interiorul industriei oferă sfaturi
valoroase, prezintă noi standarde şi aplicarea lor, şi explică planificarea şi implementarea lor prin referinţe la proiecte
Aici în centrul atenţiei sunt siguranţa testată şi certificată precum şi soluţii eficiente şi sustenabile. 

 

 

În cadrul Academiei TROX ACADEMY, prezentatorii noştri iau parte la diferite evenimente şi
conferinţe ale experţilor în Germania. Împreună cu alţi experţi, ei discută diferite subiecte şi
prezintă informaţii valoroase pe lângă cele mai recente concepte. Folosiţi ocazia de a vă
continua instruirea pe o bază regulată şi să întâlniţi experţii.
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