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Se svými architektonickými a technickými vizemi určujete naše standardy.

Společně s vámi probereme vaše nápady a potřeby. Pro váš stavební projekt pak najdeme
nejlepší řešení. 

Reference na výrobky TROX najdete v budovách po celém světě. Mezi tyto budovy patří:

Železniční stanice a letiště
Kancelářské budovy
Restaurace
Hotely
Průmyslové budovy a laboratoře
Nemocnice
Koncertní sály
Výstavní haly
Muzea
Lodě
Školy a univerzity
Stadióny a tělocvičny
Tunely

Naše koncepty lze začlenit esteticky do jakékoli budovy. Náš příspěvek k vaší vizi je maximální
komfort při současném efektivním využití energie.

"Design Plus" za vzduchotechnickou jednotku X-CUBE

Vzduchotechnická jednotka TROX X-CUBE vyvinutá společně se společností Busse-Design +
Engineering GmbH je "designové plus"!

Se vzduchotechnickou jednotkou X-CUBE společnost TROX nastavila nová měřítka. Porota se
shodla, že X-CUBE je velmi dobře navržené zařízení s přesvědčivými vlastnostmi, jako je
vysoká energetická efektivnost, vynikající hygienické parametry, snadná montáž a údržba a
intuitivní provoz; zařízení také charakterizuje přehledný, jednoduchý a téměř archaický design.
Inovativní desková konstrukce skrývá rám, antracitové profily vytvářejí estetické linie celého
zařízení. Celkově vzato, technicky i vizuálně dokonalá výkonná "centrála" pro všechny druhy
budov.

Ocenění Design Plus se na veletrhu ISH uděluje výrobkům, které v sobě spojují koncept
orientovaný na budoucnost, inovativní design a energeticky efektivní technologii. To jsou
hodnoty ISH, předního světového veletrhu koupelnového designu, vzduchotechniky a
obnovitelných zdrojů energie. Fundovaní odborníci hodnotí mimo jiné kvalitu designu, celkové
pojetí, stupeň inovace, volbu materiálů a technické a ekologické stránky. 
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ŘEŠENÍ PRO BUDOVU KAŽDÉHO TYPU

Ať už plánujete běžnou kancelářskou budovu, menší školu,
stadion nebo pětihvězdičkový hotel, nebo ať stavíte novou budovu
či rekonstruujete, TROX nabízí ideální řešení pro každý druh
budovy, i pro vysoce citlivé oblasti v průmyslu a zdravotnictví.

Vedle standardních variant lze systémová řešení a komponenty
navrhnout také individuálně. Navrženou konstrukci lze přizpůsobit
tak, aby poskytovala co největší možnou volnost při plánování
budovy. Ve společných plánovacích týmech spojujeme vaše
vizionářské myšlenky s naší kvalifikací v oboru vzduchotechniky a
větrání. Společně tak vytváříme ekologickou architekturu na
nejvyšší úrovni.

Zde se můžete dozvědět více o těchto tématech:

TROX SEMINÁŘE

TROX ACADEMY

USKUTEČŇUJEME VAŠE VIZE!

TROX V AKCI

ČASOPIS SPOLEČNOSTI TROX

TROX LIFE
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