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JEDNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA - VÍCE NEŽ 3000 MOŽNÝCH VARIANT TROX HRDĚ
PŘEDSTAVUJE X-GRILLE MODULAR.

Od ráměčku přes typ mřížky až po velikost a barvu

Ať už se jedná o dílenské nebo kancelářské, průmyslové nebo bytové prostředí - s nově vyvinutou modulární
konstrukcí X-GRILLE, která byla uvedena na trh v květnu, nabízí TROX téměř neomezenou volbu, pokud jde o
použití ventilačních mřížek. Rám, vložka mřížky, spojovací prvky, integrovaný rám, nástavce, barvy a velikosti -
to vše lze libovolně konfigurovat bez ohledu na plánování a design. Výsledkem je více než 3 000 možných
variant pro jeden standardizovaný produkt. S novou modulární konstrukcí X-GRILLE se TROX vydává na
novou generaci hliníkových ventilačních mřížek.

„Zachovat osvědčené silné stránky a současně vytvořit novou flexibilitu pro naše zákazníky - to byla naše
ambice ve vývoji modulárního modelu X-GRILLE,“ říká Reinhard Brenner, vedoucí obchodního rozvoje ve
společnosti Trox, „a jsme rádi, že můžeme opět splnit náročné požadavky. Jediným produktem dokážeme
splnit téměř každý profil požadavků.“

Výhody X-GRILLE modular:

• Lepší energetická účinnost ventilačního systému díky nižším tlakovým ztrátám
• Maximální flexibilita díky volitelným kombinacím designu a možností instalace. Najděte požadovaný design
během několika sekund pomocí 
   3D konfigurátor na www.trox.cz
• Možnost instalace jako pásy vyústí
• Kombinace se známými produkty Trox pro zajištění optimálního objemového průtoku, proudění a filtrování
vzduchu
• Nová ventilační mřížka splňuje hygienické požadavky VDI 6022
•Technický návrh lze zajistit snadno pomocí “Easy product finder”
• Datové sady pro zpracování projektů na bázi BIM

X-GRILLE modular nahradí do konce tohoto roku následující řady: AT, AH, VAT, ASL a EF.

Zjistěte více o mřížce X-GRILLE modular a využijte náš online konfigurátor k vytvoření Vámi vybraného
designu během několika sekund.
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