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Építészeti és műszaki elképzeléseivel Ön állítja fel számunkra a mércét.

Önnel közösen megbeszéljük az ötleteit és vágyait, majd megtaláljuk az építészeti projektjéhez
legmegfelelőbb beltéri légkondicionáló megoldást. 

A TROX referenciamunkáinak világszerte számos épület ad otthont, például:

Vasútállomások és repülőterek
Irodaépületek
Éttermek
Szállodák
Ipari létesítmények és laboratóriumok
Kórházak
Koncerttermek
Kiállítási központok
Múzeumok
Hajók
Iskolák és egyetemek
Stadionok és tornatermek
Alagutak

Elképzeléseinket alig láthatóan, vagy esztétikusan lehet bármely épületbe integrálni. A
legnagyobb kényelem egy energiatakarékos megoldásban – ezzel járulunk hozzá az Ön
álmaihoz.

Itt példa megoldásokat talál a beépítésre.

„Design Plus” az X-CUBE központi klímagépért

A TROX és a Busse-Design + Engineering GmbH közös fejlesztésű X-CUBE központi
klímagépe egyértelműen „formatervi plusz.”

Az X-CUBE központi klímagépekkel a TROX új etalont alkotott. A bírák egyetértettek abban,
hogy az X-CUBE egy kiválóan megtervezett készülék kiváló tulajdonságokkal, mint a
kiemelkedően energiatakarékos működés, a páratlan higiénia, az egyszerű telepítés és
karbantartás, valamint az intuitív kezelés; emellett tiszta, szellős, majdnem archaikus formaterv
jellemzi. Az innovatív paneles szerkezet elrejti a keretet, az antracit profilok esztétikus kontúrba
foglalják a teljes egységet. Mindent egybevetve, ez a műszakilag és vizuálisan is tökélyre
fejlesztett „erőmű” bármely épülethez megfelelő.

Az ISH által támogatott Design Plus díjat olyan termékeknek ítélik meg, melyek ötvözik a jövőbe
mutató ötleteket, az innovatív formai megoldásokat és az energiatakarékos technológiát. Ezek
az értékek jellemzik az ISH-t, a világ vezető fürdőszoba tervezői, klímatechnikai és megújuló
energiával foglalkozó ipari kiállítását. Magasan képzett szakértői zsűri értékeli többek között a
tulajdonságokat, a formaterv minőségét, az egységes koncepciót, az innováció mértékét, az
anyagválasztást, valamint a technológiai és környezetvédelmi szempontokat. 
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MEGOLDÁSOK BÁRMILYEN TÍPUSÚ ÉPÜLETHEZ

Mindegy, hogy egy hagyományos irodát, kis iskolát, stadiont vagy
ötcsillagos hotelt tervez, hogy az épület új vagy felújított, a TROX
ideális megoldást kínál minden épülettípushoz, még olyan
érzékeny területeken is, mint az ipari létesítmények vagy az
egészségügy.

A szabvány változatok mellett a rendszerek megoldásai és
légtechnikai komponensei egyedileg is fejleszthetők, kialakításuk
módosítható úgy hogy épülete megtervezésekor Ön a lehető
legnagyobb szabadságot élvezhesse. Az integrált tervezőcsapatok
segítségével jövőbe mutató ötleteit úgy kombináljuk a szellőző- és
klímarendszerek terén szerzett szakértelmünkkel hogy közösen a
legmagasabb minőségű, fenntartható épületet alkossuk.

Itt az alábbi témákkal kapcsolatban tudhat meg többet:

A TROX ÁLTAL KÍNÁLT
SZEMINÁRIUMOK

TROX AKADÉMIA

ELKÉPZELÉSEIT ÁTÜLTETJÜK A
GYAKORLATBA!

MUNKÁBA ÁLL A TROX

A TROX MAGAZINJA

TROX LIFE
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