


Produtos&Peças 
ORIGINAIS TROX

TROX é líder no desenvolvimento, fabricação e venda de componentes,  
equipamentos e sistemas de ar condicionado e ventilação interior.

. FILTROS DE AR CONDICIONADO 

. SERPENTINAS EM GERAL 

. GRELHAS E DIFUSORES

. DAMPERS CORTA FOGO E DE 
  REGULAGEM DE PRESSÃO

. EQUIPAMENTOS E FLUXOS 
  LAMINARES

. UNIDADE SPLIT DE ALTA 
  CAPACIDADE

. UNIDADES DE TRATAMENTO DO AR

. PURIFICADORES DE AR

. VIGAS E TETOS FRIOS

. CHILLERS E TERMINAIS 
  HIDRÔNICOS

. ATENUADORES DE RUÍDO E 
  PORTAS ACÚSTICAS

. VAV - UNIDADES DE CONTROLE 



Quando o assunto é a manutenção e reposição de partes e peças, qualidade 
não se discute. TROX é sempre a melhor escolha. Além de peças originais da 
TROX, você também encontra peças e insumos das principais marcas do mercado.

Partes&Peças 
MULTIMARCAS

PRODUTOS PARA PURIFICAÇÃO 
DO AR: RGF E PURIFICADORES 
DE AR TROX.

LÂMPADAS UVC E ACESSÓRIOS

COMPRESSORES 
(DANFOSS,COPELAND,BITZER)

SERPENTINAS EM GERAL

MOTORES ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS 
E VENTILADORES CENTRÍFUGOS

VÁLVULAS/ATUADORES

ENTRE OUTROS

MOTORES ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TERMOSTATOS



O Canal TROX ACADEMY oferece aos seus colaboradores, parceiros e clientes uma 

extensa gama de Seminários On-line apresentados por especialistas em cada área.

Com o propósito de incentivar continuamente o desenvolvimento de habilidades 

profi ssionais melhorando o nível de conhecimento do mercado.

Acesse o nosso canal e confi ra os treinamentos disponíveis ou entre em contato 

conosco para agendar um Treinamento In Company.

/ TROXAcademyLatam
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Sustentabilidade
A TROX do Brasil considera na economia de energia, uma de suas mais altas prioridades 

no desenvolvimento de componentes e sistemas para controle de temperatura 

e ventilação em ambientes. Toda a linha de produtos TROX caracteriza-se pela 

incomparável Efi ciência Energética.

A TROX GmbH é associada ao programa de certifi cação de fi ltros da Eurovent, que tem 
como objetivo a garantia de alta qualidade e performance dos produtos.

TROX Partes & Peças
Atendimento aos Clientes

 +55 (11) 3037-3900
 +55 (11) 97395-1627

Rua Alvarenga, 2025 - Butantã
05509-005 - São Paulo - SP - Brasil
troxpartes-br@troxgroup.com
www.troxbrasil.com.br

TROX Social:

TROX NET | Central de Atendimento ao Cliente
Com a Ferramenta de Consulta TROX NET, você terá acesso a vários 

serviços e informações oferecidas:

• Status dos Pedidos, como estado de processamento, data 

prevista de expedição, prazos de entrega 

• Informações Gerais sobre os Pedidos 

• Rastreabilidade do Envio no site operador logístico

Cadastre-se em www.troxbrasil.com.br, acessando TROX NET. 

TROX Service é uma solução completa e abrangente fornecida ao cliente, desde 
a seleção e implementação das melhores opções de nossos equipamentos até a 
sua correta operação, melhorando signifi cativamente a relação custo benefício e 
otimizando o sistema do cliente com a garantia única TROX.

• Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e sistemas;
• Automação & Integração do Sistema;
• Retrofi t & Efi ciência Energética;
• Certifi cação & Validação ISO 14.644;
• Start up & Comissionamento;
• Fornecimento de equipamentos de controle de ar;
• Assistência técnica de produtos linha TROX;

• Profi ssionais treinados e capacitados. 

TROX Service é uma solução completa e abrangente fornecida ao cliente, desde 
a seleção e implementação das melhores opções de nossos equipamentos até a 
sua correta operação, melhorando signifi cativamente a relação custo benefício e 
otimizando o sistema do cliente com a garantia única TROX.

• Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e sistemas;
• Automação & Integração do Sistema;
• Retrofi t & Efi ciência Energética;
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