


NAWIEWNIKI

  Product selection A-Z

Filter list
Enter productname here

A

C

D

A*, D* - ventilation grille

ADLQ

ADLR

AF

AGS

AGW

Airnamic

AK-Uni

ASW

ATVC100

AWT

CFE

CFS

DCS

DGW

DLQ

DLQ-AK

DLQL

E

F

I

K

L

N

O

P

DUK

EF - ventilation grille

ER - ventilation grille

FD

ISH

K*, R* - ventilation grille

LON-WA TDC

LVS

Nawiewniki wyporowe TROX
HESCO

Ogrzewanie/chłodzenie 

PureLine18

Pureline35

Q

R

S

T

QLE

QLF

QLV

QLV-360

QLW-AZ

QSH

RFD

RFD-Sirius

SD

SDRF

Siłowniki termiczne

TDF-SilentAir

TDV-SilentAir

TJN

TR

TRS

TRS-K

V

X

Z

 

TRS-R

TYPE FBA · FBK

VD

VDL

VDR

VDR

VDW

VSD 35-3-AZ

VSD 50-1-LT

X-GRILLE Basic

X-GRILLE Cover

X-GRILLE modular

XARTO

Z-LVS

 Siłowniki sterowane
sygnałem napięciowym
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https://www.trox-bsh.pl/wyposa%25C5%25BCenie/a*-d*---ventilation-grille-7ec587405da6617f
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-sufitowe/adlq-181fd0b35c1f40ba
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-sufitowe/adlr-7e878231a1ba83b6
https://www.trox-bsh.pl/kratki-wentylacyjne-do-monta%25C5%25BCu-w-pod%25C5%2582odze%25C2%25A0/af-9e6546b8c14d7cfd
https://www.trox-bsh.pl/kratki-wentylacyjne-do-monta%25C5%25BCu-w-drzwiach-i-w-%25C5%259Bcianach%25C2%25A0/ags-67a0452596ce82ba
https://www.trox-bsh.pl/utrzymywanie-zbilansowanych-strumieni-obj%25C4%2599to%25C5%259Bci-powietrza%25C2%25A0/agw-028557a9b0bcb83e
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wirowe/airnamic-661d30844b23b4e0
https://www.trox-bsh.pl/skrzynki-rozpr%25C4%2599%25C5%25BCne/ak-uni-6a552ff62ac24331
https://www.trox-bsh.pl/utrzymywanie-zbilansowanych-strumieni-obj%25C4%2599to%25C5%259Bci-powietrza%25C2%25A0/asw-bfa75b2186ce18bc
https://www.trox-bsh.pl/zawory-wentylacyjne/typ-atvc100-2a12f39ecd117e68
https://www.trox-bsh.pl/kratki-wentylacyjne-do-monta%25C5%25BCu-w-%25C5%259Bcianach-parapetach-lub-prostok%25C4%2585tnych-przewodach/awt-54fc51dca6050ff0
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-%25C5%259Bcienne%25C2%25A0/cfe-878848f4c32433d4
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-%25C5%259Bcienne%25C2%25A0/cfs-b00d0f5bd734fa3e
https://www.trox-bsh.pl/nawiewnik-sufitowy-wirowy-z-perforowan%25C4%2585-p%25C5%2582yt%25C4%2585-czo%25C5%2582ow%25C4%2585/dcs-ca5faae316458fc8
https://www.trox-bsh.pl/utrzymywanie-zbilansowanych-strumieni-obj%25C4%2599to%25C5%259Bci-powietrza%25C2%25A0/dgw-23e9519c6108d702
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-sufitowe/dlq-7596c2a396713da2
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-sufitowe/dlq-ak-73dfc7b7c556fc46
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-sufitowe/dlql-aff4a84e080dd1ec
https://www.trox-bsh.pl/dysze-dalekiego-zasi%25C4%2599gu/typ-duk-ad44a302f3d158a3
https://www.trox-bsh.pl/akcesoria/ef---ventilation-grille-7996b9848d1b1f17
https://www.trox-bsh.pl/akcesoria/er--%25C2%25A0ventilation-grille-1f7531eddc1bac9e
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wirowe/fd-a684f4cb6a587adb
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-do-obiekt%25C3%25B3w-przemys%25C5%2582owych/ish-c7f9b5174b707984
https://www.trox-bsh.pl/wyposa%25C5%25BCenie/k*-r*---ventilation-grille-bf7302f373e2d362
https://www.trox-bsh.pl/modu%25C5%2582y-steruj%25C4%2585ce/lon-wa-tdc-30f41ada2115cddc
https://www.trox-bsh.pl/zawory-wentylacyjne/typ-lvs-441596173cca8764
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wyporowe/nawiewniki-wyporowe-trox-hesco-688a68b06c21a0c1
https://www.trox-bsh.pl/si%25C5%2582owniki/ogrzewanie-ch%25C5%2582odzenie%25C2%25A0-f11b0bd11b2a44de
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-szczelinowe/pureline18-0410763aa8b441f7
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-szczelinowe/pureline35-2c76fcbd74661661
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wyporowe/typ-qle-94c9ba0461879455
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wyporowe/typ-qlf-8a50320dfc2776c9
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wyporowe/typ-qlv-1eb3602cc62f8eab
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wyporowe/qlv-360-5121ca9df84d7e25
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wyporowe/typ-qlw-az-cb271eced6056198
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-do-obiekt%25C3%25B3w-przemys%25C5%2582owych/typ-qsh-58bbf16aeb076c6d
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wirowe/rfd-1ef5c66a28d59bfa
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wirowe/rfd-sirius-4f50266bf1701fcf
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wirowe-do-podest%25C3%25B3w-i-podi%25C3%25B3w/typ-sd-9fd4ae535f9b109d
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wirowe-do-podest%25C3%25B3w-i-podi%25C3%25B3w/typ-sdrf-e96348bd7750ab93
https://www.trox-bsh.pl/si%25C5%2582owniki/si%25C5%2582owniki-termiczne-56c00c29d9deb4a0
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wirowe/tdf-silentair-7cb4e61c32a07b00
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wirowe/tdv-silentair-a0187b8a379e76cd
https://www.trox-bsh.pl/dysze-dalekiego-zasi%25C4%2599gu/typ-tjn-ceacbebc187051fc
https://www.trox-bsh.pl/kratki-wentylacyjne-do-monta%25C5%25BCu-w-%25C5%259Bcianach-parapetach-lub-prostok%25C4%2585tnych-przewodach/tr-8a2e8e6bfa1ea132
https://www.trox-bsh.pl/kratki-wentylacyjne-do-monta%25C5%25BCu-w-%25C5%259Bcianach-parapetach-lub-prostok%25C4%2585tnych-przewodach/trs-631316a23a2fe9c1
https://www.trox-bsh.pl/kratki-wentylacyjne-do-monta%25C5%25BCu-w-%25C5%259Bcianach-parapetach-lub-prostok%25C4%2585tnych-przewodach/trs-k-ac8c85c2de173011
https://www.trox-bsh.pl/kratki-wentylacyjne-do-monta%25C5%25BCu-w-przewodach-okr%25C4%2585g%25C5%2582ych%25C2%25A0/trs-r-75a66f9c6d42118d
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-pod%25C5%2582ogowe/type-fba-%25C2%25B7-fbk-484e8512f79e78e9
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wirowe/vd-b028bf88eab1b1fb
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wirowe/vdl-7d1ac7d376c221b4
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-do-obiekt%25C3%25B3w-przemys%25C5%2582owych/typ-vdr-27447ce1cb20feff
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-sufitowe/vdr-8b29dbd2f98ead15
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-wirowe/vdw-d4b6ef17c437248f
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-szczelinowe/typ-vsd-35-3-az-e736921825a1b196
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-szczelinowe/typ-vsd-50-1-lt-8c53f7368778dbed
https://www.trox-bsh.pl/kratki-wentylacyjne-do-monta%25C5%25BCu-w-%25C5%259Bcianach-parapetach-lub-prostok%25C4%2585tnych-przewodach/x-grille-basic-34aaf4ac2ada997d
https://www.trox-bsh.pl/kratki-wentylacyjne-do-monta%25C5%25BCu-w-%25C5%259Bcianach-parapetach-lub-prostok%25C4%2585tnych-przewodach/x-grille-cover-0699bebcf3491798
https://www.trox-bsh.pl/kratki-wentylacyjne-do-monta%25C5%25BCu-w-%25C5%259Bcianach-parapetach-lub-prostok%25C4%2585tnych-przewodach/x-grille-modular-c54fdc20f1e311fc
https://www.trox-bsh.pl/kreatywne-projektowanie-wn%25C4%2599trz/xarto-aee088f9f0c7f57c
https://www.trox-bsh.pl/zawory-wentylacyjne/typ-z-lvs-9dd7e3974fa57ea9
https://www.trox-bsh.pl/si%25C5%2582owniki/%25C2%25A0si%25C5%2582owniki-sterowane-sygna%25C5%2582em-napi%25C4%2599ciowym-6b05e159ee8ea080
https://www.trox-bsh.pl/
https://www.trox-bsh.pl/
https://www.trox-bsh.pl/produkty-6f56a7847129e761
https://www.trox-bsh.pl/produkty/nawiewniki-6e55e818c840bf15


NAWIEWNIKI

NAWIEWNIKI SUFITOWE TID

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE PURELINE

PURELINE50

Zaprojektowane aby zapewnić wysoki komfort.

Wraz z uznanymi projektantami i architektami firma TROX opracowała nawiewniki sufitowe, ścienne, podłogowe i kratki, które
są zarówno estetycznymi elementami wyposażenia wnętrz jak również spełniają najwyższe wymagania aerodyaniki i
akustyki.

PROSTE. DYSKRETNE. SKUTECZNE.

Estetyczny wygląd, jednolity wygląd sufitu

Parametry techniczne i funkcje nawiewnika są niezależne od projektu sufitu

Harmonijny wygląd sufitu wraz z częściami technicznymi

Kompatybilne z systemami sufitowymi wielu obecnych na rynku producentów

Nawiewniki TROX TID mogą być stosowane w wielu różnych obszarach - począwszy od
nowoczesnych biurowców, przez banki, stadiony piłkarskie do renowacji zabytkowych
budynków.

Zintegrowane z architekturą w bardzo dyskretny sposób, nawiewniki wirowe stale i skutecznie
zapewniają wysoki komfort klimatu wewnętrznego.

CZYSTE SUFITY!

Czyste sufity dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu wypływu powietrza

Możliwość regulacji kierunku nawiewu powietrza poprzez różne sposoby ustawienia kierownic

Doskonałe parametry akustyczne, duże zakresy strumieni objętości powietrza

Pionowy wypływ tworzący kurtyny powietrza do wydzielenia i ochrony stref pomieszczenia

Szybka redukcja różnicy temperatury jako wynik wysokiej indukcji powietrza

Łatwy montaż płyty czołowej, bez użycia dodatkowych narzędzi
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https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-szczelinowe/pureline50-4ecb46be27a4ce0b
https://www.trox-bsh.pl/
https://www.trox-bsh.pl/
https://www.trox-bsh.pl/produkty-6f56a7847129e761
https://www.trox-bsh.pl/produkty/nawiewniki-6e55e818c840bf15
file:///
https://www.trox-bsh.pl/kontakt-93a6f054818b30a6
https://www.trox-bsh.pl/side-services/dane-firmy-23d570fb0f73b779
https://www.trox-bsh.pl/side-services/og%25C3%25B3lne-warunki-sprzeda%25C5%25BCy-i-gwarancji%25C2%25A0obowi%25C4%2585zuj%25C4%2585ce-przy-umowach-sprzeda%25C5%25BCy-i-umowach-ramowych-zawieranych-przez-trox-bsh-technik-polska-sp-z-o-o-z-siedzib%25C4%2585-ul-kolejowa-13-stara-iwiczna-05-500-piaseczno-od-dnia-01-10-2019-ab244bc5ac2310c6
https://www.trox-bsh.pl/side-services/declaration-regarding-the-handling-of-personal-data-(privacy)-c48bec5e64c5b4d2
https://www.trox-bsh.pl/side-services/disclaimer-75e51e2f4e6761f6


SERWISY TROX

TROX EASY PRODUCT FINDER
Szybki. Niezawodny. Innowacyjny.

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
A-Z
Szybkie i łatwe wyszukiwanie
urządzeń

TOUR DE COMPETENCE
Wirtualna wycieczka po fabryce

STRONA GŁÓWNA > Produkty > Nawiewniki

https://www.trox-bsh.pl/projektowanie/program-doboru-urz%25C4%2585dze%25C5%2584-easy-product-finder-6cfb78faaa4a64a8
https://www.trox-bsh.pl/produkty-od-a-z-f19ee6cb617d6ee0
https://www.trox-bsh.pl/o-firmie-trox/tour-de-competence-50506e4027ae1c75
https://www.trox-bsh.pl/
https://www.trox-bsh.pl/
https://www.trox-bsh.pl/produkty-6f56a7847129e761
https://www.trox-bsh.pl/produkty/nawiewniki-6e55e818c840bf15
file:///
https://www.trox-bsh.pl/kontakt-93a6f054818b30a6
https://www.trox-bsh.pl/side-services/dane-firmy-23d570fb0f73b779
https://www.trox-bsh.pl/side-services/og%25C3%25B3lne-warunki-sprzeda%25C5%25BCy-i-gwarancji%25C2%25A0obowi%25C4%2585zuj%25C4%2585ce-przy-umowach-sprzeda%25C5%25BCy-i-umowach-ramowych-zawieranych-przez-trox-bsh-technik-polska-sp-z-o-o-z-siedzib%25C4%2585-ul-kolejowa-13-stara-iwiczna-05-500-piaseczno-od-dnia-01-10-2019-ab244bc5ac2310c6
https://www.trox-bsh.pl/side-services/declaration-regarding-the-handling-of-personal-data-(privacy)-c48bec5e64c5b4d2
https://www.trox-bsh.pl/side-services/disclaimer-75e51e2f4e6761f6
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