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Nossos conceitos podem ser integrados quase invisível ou esteticamente em qualquer edifício.
Maior conforto com o uso eficiente de energia é a nossa contribuição para a sua visão. 

Aqui, você pode encontrar os nossos exemplos de instalação.

 

Com suas visões arquitetônicas e tecnológicas, ajude a re-definir nossos padrões. 
Junto com você, vamos discutir suas idéias e desejos e encontrar a melhor solução climática e
de  espaço para o seu projeto de construção. 
Você pode encontrar referências TROX em edifícios em todo o mundo, por exemplo, em: 

Estações de trem e aeroportos
Edifícios de escritórios
Restaurantes
Hotéis 
Edifícios industriais e laboratórios
Hospitais
Salas de concertos musicais
Edifícios e Salas Comerciais
Museus
Navios
Escolas e universidades
Estádios e ginásios
Túneis

 

"Design Plus" para a unidade de tratamento de ar X-CUBE

A unidade de tratamento de ar TROX X-CUBE desenvolvido em conjunto com Busse-Design +
Engineering GmbH  é "Design Plus"! 

Com as unidades de tratamento de ar X-CUBE, a TROX estabeleceu novos padrões. O corpo
de jurados concordou que X-CUBE é uma unidade muito bem projetada com características
convincentes, como alta eficiência energética, higiene incomparável, simples instalação e
manutenção, e operação intuitiva; também é caracterizada por um desenho organizada limpo,
quase arcaica. Uma construção de painel inovador oculta a estrutura; perfis modulares para
fazer contornos estéticos de toda a unidade. Tudo somado, um tanto tecnicamente e
visualmente aperfeiçoada, esta  ‘central’ foi projetada para todos os tipos de edifícios. 

Design Plus patrocinado pela  ISH é atribuído aos produtos que combinam um conceito
orientado para o futuro, um design inovador e tecnologia energeticamente eficiente. Estes são
valores que representam a ISH, principal feira do mundo para projeto de design, a tecnologia
de ar-condicionado e energias renováveis. Um painel de especialistas altamente qualificados
avalia, entre outras características, a qualidade do design, conceito geral, o grau de inovação,
escolha de materiais, e os aspectos técnicos e ecológicos.
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SOLUÇÕES PARA CADA TIPO DE EDIFÍCIO

Se você está planejando um edifício convencional para
escritórios, uma pequena escola, um estádio, ou um hotel de cinco
estrelas, se um novo edifício ou de uma remodelação, TROX
oferece a solução ideal para cada tipo de construção, mesmo para
áreas altamente sensíveis na indústria e sector da saúde. 

Além de variante padrão, soluções e componentes do sistema
também podem ser desenvolvidos individualmente e seu projeto
pode ser adaptado para que você tenha o máximo de liberdade
no planejamento de seu prédio. Em equipes de planejamento
integrais, combinamos as suas ideias visionárias com o nosso ar-
condicionado e ventilação competência para que, juntos,
podemos programar a arquitetura sustentável ao mais alto nível. 

Aqui, você pode aprender mais sobre os seguintes tópicos:

Hotéis
Aeroportos
Escolas, creches e outros estabelecimentos de ensino 
Hospitais
Hospitais
Museus

 

A GAMA DE SEMINÁRIOS DA TROX

TROX ACADEMY

NÓS REALIZAMOS SUAS VISÕES

TROX EM OPERAÇÃO

A REVISTA DA TROX

TROX LIFE
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