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ЕДНА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА - ПОВЕЧЕ ОТ 3000 ВЪЗМОЖНИ
ВАРИАНТА
TROX С ГОРДОСТ ПРЕДСТАВЯ МОДУЛНАТА X-GRILLE.

От рамка и приставки до размер и цвят - всичко може да бъде конфигурирано според нуждите.

Независимо дали работилница или офис, промишлени или жилищни условия - с новоразработения
модул X-GRILLE, пуснат през май, TROX сега предлага почти неограничен избор, когато става въпрос
за използването на вентилационни решетки. Рамка, вложка на решетка, крепежни елементи,
интегрирана рамка, приставки, цветове и размери - всичко това може да бъде конфигурирано
свободно, независимо от планирането и дизайна. Това води до над 3000 възможни варианта за един
стандартизиран продукт. С новата модулна X-GRILLE, TROX започва нова генерация алуминиеви
вентилационни решетки.

„Запазване на доказани силни страни и същевременно създаване на нова гъвкавост за нашите
клиенти - това беше нашата амбиция при разработването на модула X-GRILLE“, казва Райнхард
Бренер, Ръководител Бизнес Развитие в Trox, „и ние сме щастливи да бъдем отново отпред. Можем да
изпълним почти всеки профил на изискванията с един продукт. "

Предимствата на модулната X-GRILLE:

• По-добра енергийна ефективност на вентилационната система чрез по-ниски загуби
на налягане 
• Максимална гъвкавост чрез избираеми комбинации от възможности за дизайн и
монтаж. Намерете 
   необходимия дизайн за секунди с 3D конфигуратора наwww.trox.bg
• Възможност за непрекъснатост на линейните решетки
• Комбинацията с познати приставки Trox за балансиране на дебита, насочване на
въздушната струя и 
  филтриране на въздуха 
• Новата вентилационна решетка отговаря на хигиенните изисквания на VDI 6022 
• Техническият дизайн може да бъде намерен лесно чрез Easy Product Finder. 
• Набори от данни за обработка на проекти, базирани на BIM

X-GRILLE модул ще замени следните серии до края на тази година: AT, AH, VAT, ASL и EF.

Научете повече за модулната вентилационна решетка X-GRILLE и използвайте нашия онлайн
конфигуратор за закачлив начин да създадете избрания от вас дизайн за секунди.
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