
 
 
 
 
Vienna, 18. February 2019 
 
 
Поемете си дъх 
TROX демонстрира "качество на живот на закрито" в ISH 
На 11 март 2019, ISH ще започне във Франкфурт на Майн и TROX, 
разбира се, ще бъде един от изложителите в зала 8, щанд F69. 
Компанията от Neukirchen-Vluyn не само ще представя вълнуващи 
иновации на непрекъснатата и гореща тема на цифровизацията, но 
също така ще показва някои съвсем нови и иновативни продукти и 
системи от областите на климатизацията, вентилацията, 
технологията за управление и защита от пожар и демонстриране на 
заинтересованите посетители. 
 
Мотото на TROX на търговския панаир тази година е "Поемете си 
дъх". Напълно в съответствие с мисията на TROX, чистият въздух 
води до по-добро качество на живот на закрито. Онова, което ние 
възприемаме, и това, от което се нуждаем като човешки същества, 
може да бъде описано само по аналог. Това не е цифрова стойност 
за някой умен часовник, който решава за нашето благосъстояние, а 
как се чувстваме в този момент. И въздухът е решаващ фактор за 
благосъстоянието - в края на краищата, 90% от времето ни 
прекарваме на закрито. Въпреки това не можем да се скрием от 
света на цифровизацията. Но как да съгласуваме аналогов с 
цифров? 
 
TROX използва цифровата технология, за да подкрепя хората, да 
подобри тяхното аналогово възприемано благополучие, да улесни 
ежедневната си работа в този сложен свят и да защити околната 
среда с енергийно ефективни системи. 
 
Открийте какво свързва дигиталния и аналоговия свят на 
изложбения щанд на TROX F69 в зала 8 - и си поемете дъх! 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company profile: 
 
TROX is a global leader in the development, production and sale of components, units and systems for 
the ventilation and air conditioning of rooms. With 27 subsidiary companies in 25 countries on five 
continents, 14 production facilities, and importers and representatives, TROX is present in over 70 
countries. Currently, the TROX GROUP has around 4,000 employees worldwide and generates 
revenues of about EUR 500 million. 
 
TROX Austria acts as a hub for all business in the CEE region and is represented in Austria, Hungary, 
the Czech Republic, Croatia, Serbia, Bulgaria and Romania; as well as in Slovenia and Slovakia 
through successful and reliable partners. 
 
Contact: 
TROX Austria GmbH 
Sabine Stubenvoll  
Marketing & Communications Austria & CEE 
Phone +43 1 250 43 - 40 
E-Mail s.stubenvoll@trox.at 
www.trox.at 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/troxaustria 
Facebook: https://www.facebook.com/troxaustriagmbh/ 
 

 

mailto:s.stubenvoll@trox.at
http://www.trox.at/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_troxaustria&d=DwMFaQ&c=jcajp9R1MUJGqPOjAaVw8LuVHncwf1eBAQLaoyj9gCM&r=E4qdTlFwUX9gLhgUvEfiWBxaUR5qJsyChyVrmsSiRMg&m=jnDC8-frbyG-0WQoNSoD3qq_Awp9WhlrR0w6cxO8d4w&s=PSiOQ5OqtSm-2om36oakTG1G_5k38YgF_4qUsGIpjAM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_troxaustriagmbh_&d=DwMFAw&c=jcajp9R1MUJGqPOjAaVw8LuVHncwf1eBAQLaoyj9gCM&r=E4qdTlFwUX9gLhgUvEfiWBxaUR5qJsyChyVrmsSiRMg&m=tj5fweFdw8IsrNvI3nJzB_xwRaStK4UcO7SPZRvz4Ng&s=thqk4BUdXxe0zmRCNZqRlpsKP5VT_tEO2HsGhW09OXY&e=

