
МЕРОПРИЯТИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ

TROX НА ОБЕКТА

СИМПОЗИУМИ

В специализираните си семинари, редовно предлагаме различни теми за технологии за вентилация и
климатизация. Като технологичен лидер, ние Ви предоставяме най-новата информация за текущите
тенденции и разработки и въвеждаме иновативни, ефективни и устойчиви концепции за вентилация.

Теми:

Ориентирани към потребителя концепции за вентилация
Противопожарна защита и защита от дим
Вентилационни системи за лаборатории
Техническо обслужване и обновяване на вентилационни компоненти
Мрежови системи

 

 

 

TROX ACADEMY организира мероприятия във филиалите си, което прави по-лесно за
Вас да участвате в обучение на място близко до Вас.

Ако има достатъчен брой участници, ние също можем да осигурим обучение на място,
което се определя индивидуално за вашата фирма и изисквания. Темите и
продължителността тогава могат да се координират с Вас на индивидуална основа.

Ако нещо може да Ви заинтересува, моля, свържете се с нас.

TROX редовно провежда симпозиуми с партньори от сектора на високите технологии за вентилация и
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TROX КАТО ЛЕКТОР

TROX редовно провежда симпозиуми с партньори от сектора на високите технологии за вентилация и
климатизация в цяла Германия.

Тези симпозиуми дават възможност на посетителите да получат информация относно актуалните теми в
сектора от пазарните лидери и експерти и да обсъдят тези теми с тях. Добре известни участници от
отрасъла дават ценни съвети, запознават с новите стандарти и тяхното прилагане, както и обясняват
тяхното планиране и изпълнение, използвайки примери за приложение. Тук акцентът е върху изпитани и
сертифицирани решения за безопасност, както и ефикасни и устойчиви решения. 

 

 

В рамките на TROX ACADEMY, нашите лектори вземат участие в различни мероприятия и
конференции на експерти в Германия. Заедно с други експерти, те обсъждат различни
теми и да предоставят ценна информация, заедно с най-новите концепции. Използвайте
възможността за по-нататъшно редовно обучение и да се срещнете с експертите.
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