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Нашите концепции могат да се вградят почти невидимо или естетично във всяка сграда.
Най-висок комфорт с ефективно използване на енергията е приносът ни към визията
Ви.

Тук Вие можете да намерите примерите ни за монтаж

С архитектурната и технологичната си визия, Вие задавате стандартите ни.

Заедно с Вас обсъждаме идеите и желанията Ви и намираме най-доброто решение за
климата в помещенията за строителния Ви проект. 

Можете да намерите примери за приложение на TROX в сгради по целия свят, например
в:

ЖП гари и летища
Обществени и административни сгради
Ресторанти
Хотели
Промишлени сгради и лаборатории
Болници
Концертни зали
Търговски изложбени зали
Музеи
Кораби
Училища и университети
Стадиони и гимнастически салони
Тунели

"Design Plus" за въздухообработваща климатична камера X-CUBE

Въздухообработващата климатична камера X-CUBE на TROX, разработена заедно с
Busse-Design + Engineering GmbH е „Design Plus“!

С въздухообработващите климатични камери X-CUBE, TROX зададе нови стандарти.
Журито се съгласи, че X-CUBE е много добре проектиран агрегат с убедителни
характеристики, като висока енергийна ефективност, несравнима хигиена, лесен
монтаж и техническо обслужване, както и интуитивно управление; тя също се
характеризира и с ясен, подреден и почти архаичен дизайн. Новаторската секционна
конструкция крие рамката; профили в антрацитно черно оформят естетичните контури
на целия агрегат. Като цяло, както технически, така и визуално съвършена „силова
установка“, проектирана за всички видове сгради.

Design Plus, присъждана от ISH, е награда за изделия, които комбинират ориентирана
към бъдещето концепция, новаторски дизайн и енергийно ефективна технология. Това
са ценности, които представляват ISH, водещ търговски панаир в света на дизайна за
бани, технологии за климатизация и възобновяеми енергии. Висококвалифицирана
група от експерти оценява, наред с другите функции, качеството на дизайна,
концепцията, степента на иновация, изборът на материали, както и техническите и
екологични аспекти. 
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РЕШЕНИЯ ЗА ВСЕКИ ТИП СГРАДИ

Независимо дали планирате конвенционална офис сграда,
малко училище, стадион, или петзвезден хотел, дали нова
сграда или модернизиране, TROX предлага идеалното
решение за всеки тип сграда, дори за силно чувствителни
области в промишлеността и здравния сектор.

В допълнение към стандартните варианти, системните
решения и компоненти също могат да бъдат индивидуално
разработени и техният дизайн могат да бъде адаптиран, така
че да имате възможно най-голямата свобода при
планирането на сградата си. В цялостни проектантски екипи,
ние комбинираме визионерските Ви идеи с нашата
компетентност по климатизация и вентилация, така че заедно
можем да осъществим устойчива архитектура от най-високо
ниво.

Тук можете да научите повече за следните теми:

СЕМИНАРИТЕ НА TROX

TROX АКАДЕМИЯ

НИЕ ПРЕТВОРЯВАМЕ ВИЗИЯТА ВИ
В ПРАКТИКАТА!

TROX В ДЕЙСТВИЕ

СПИСАНИЕТО НА TROX

TROX LIFE
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