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datum
06.06.2019
rubrika
média / výrobky

Jedno řešení splňuje dva požadavky
CHYTRÉ MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO PRŮTOKU
NAVZDORY NÍZKÝM RYCHLOSTEM
PROUDĚNÍ VZDUCHU
Požadavek na úsporu energie často vede k instalaci
větších vzduchotechnických jednotek, což má za
následek nižší...
přečíst článek

datum
16.05.2019
rubrika
společnost / média

Expanze v oboru filtrace: TROX
převzal českou společnost KS KlimaService a.s.
Společnost TROX GmbH převzala 100% podíl ve
společnosti KS Klima Service a.s., předním českém
výrobci vzduchových filtrů; akvizice proběhla k 31.
květnu 2019. Dohoda o koupi akcií byla podepsána...
přečíst článek

datum
06.05.2019
rubrika
společnost / média

TROX LIFE. ONES AND ZEROS.
DIGITALE TRANSFORMATION.
Digitalisation. It's already part of our everyday lives
and has become key to many aspects of our sector –
in fact, it's hard to imagine life without it nowadays. At
TROX, we are working flat out...
přečíst článek

datum
23.04.2019
rubrika
výrobky

PRODUKTOVÉ INOVACE 2019
DIGITALIZACE – FOR INDOOR LIFE
QUALITY
Společnost TROX využívá digitální technologie ke
zvýšení kvality ovzduší a k ochraně životního
prostředí energeticky účinnými systémy. TROX
spojuje požadavky...
přečíst článek

datum
12.03.2019
rubrika
média / projekty

Highest air supply standards
On the campus of the famous Charité Universitätsmedizin Berlin, planners and building
technicians were faced with a special challenge: The
total refurbishment of a 23-storey ward building and
the...
přečíst článek

datum
27.02.2019
rubrika
média

Take a breath TROX demonstrates
"indoor life quality" at the ISH
On 11th March 2019, the ISH will begin in Frankfurt
am Main and TROX will, of course, be one of the
exhibitors in Hall 8, Stand F69. The company from
Neukirchen-Vluyn will not only be presenting...
přečíst článek

datum
16.10.2018
rubrika
společnost / média

TROX LIFE. NOISE AND SMOKE.
Noise and smoke – this is the top topic in our new
issue of TROX life. Noise and smoke aren't something
you can feel or hold onto – they're just something
fleeting. And this is the very reason why...

přečíst článek

datum
08.06.2018
rubrika
výrobky

TROX představuje nové více-účelové
difusory
Štěrbinové vyústě PureLine a kombinace difusoru
RFD s plenum boxem Sirius byly již představeny na
ISH 2017; nyní jsou již připraveny pro trh.
RFD 'čtyři v jednom' vířivý anemostat
Další inovací je...
přečíst článek
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datum
24.04.2018
rubrika
společnost / média

TROX LIFE. VZDUCH A ŽIVOT
Nejnovější vydání TROX life je vše o podmínkách
života, které se Vám pokusíme přiblížit v několika
následujících dnech. Hlavní zaměření bude věnováno
kvalitě ovzduší ve vnitřních prostorách.
...
přečíst článek

datum
28.11.2017
rubrika
společnost

TROX life. Architecture and Design.
One focus of the Architecture and Design issue of
TROX life, which you will receive before long, is the
combination of design and efficiency.
Among other features, we introduce two ambitious...

přečíst článek
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TROX Austria GmbH

Online-Services

Service-Hotlines

 TROX Akademie

Sekretariát
Tel.: +420 283 880 380 (volba 0)
Fax.: +420 286 881 870

 Váš kontaktní partner
 Online hlášení o závadě

Nabídkové oddělení
Tel.: +420 283 880 380 (volba 1)
Fax.: +420 286 881 870
Technické oddělení
Tel.: +420 283 880 380 (volba 2)
Fax.: +420 286 881 870

organizační složka
Ďáblická 553/2
182 00 Praha 8 - Střížkov
Telefon +420 283 880 380
Fax +420 286 881 870
E-mail trox@trox.cz
E-mail nabidky@trox.cz

Kontaky

TROX NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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