
EVENTOS

SEMINÁRIOS ESPECIALIZADOS

TROX NO LOCAL

SIMPÓSIOS

Em nossos seminários especializados, oferecemos regularmente vários tópicos sobre ventilação e tecnologia de ar-
condicionado. Como líder tecnológico, nós fornecemos as mais recentes informações sobre as tendências e os
desenvolvimentos correntes e introduzimos conceitos de ventilação inovadores, eficientes e sustentáveis. 

Tópicos:

Conceitos de ventilação voltados para o usuário
Proteção contra incêndio e fumaça
Sistemas de ventilação para laboratórios
Manutenção e reforma de componentes de ventilação 
Sistemas em rede

 

 

 

 

A TROX ACADEMY também organiza eventos em nossas subsidiárias, o que facilita sua
participação no treinamento em um lugar perto de você. 

Caso haja um número suficiente de participantes, também podemos fornecer no local ou
treinamento local que é adaptado individualmente para sua empresa e necessidades. Os
temas e duração podem ser coordenados com você em uma base individual. Se isso é algo
que possa te interessar, por favor, entre em contato com a gente.

 

TROX realiza regularmente simpósios com parceiros do setor de tecnologia da ventilação e ar-condicionado em toda
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TROX COMO PALESTRANTE

TROX realiza regularmente simpósios com parceiros do setor de tecnologia da ventilação e ar-condicionado em toda
a Alemanha. 

Estes simpósios dão aos visitantes a oportunidade de obter informações sobre temas atuais no setor das líderes de
mercado e especialistas e discutem esses temas com eles. Membros da indústria bem conhecidos dão dicas
valiosas, introduzem novas normas e sua aplicação, e explicam o seu planejamento e implementação usando
referências do projeto. Aqui, o foco é a segurança testada e certificada, bem como soluções eficientes e sustentáveis.

 
 

 

 

No âmbito da TROX ACADEMY, nossos oradores participam em vários eventos e conferências
de especialistas na Alemanha. Junto com outros especialistas, discutem vários temas e
fornecem informações valiosas, juntamente com os mais recentes conceitos. Use a
oportunidade de dar continuidade a sua formação em uma base regular e de conhecer
especialistas.
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