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Firma TROX, lider w zakresie rozwoju i produkcji zaawansowanych technologicznie komponentów oraz
systemów wentylacji i klimatyzacji budynków zaprasza do zapoznania się z ofertą urządzeń, będących
wynikiem połączenia nowatorskich koncepcji z bogatymi doświadczeniami zgromadzonymi w trakcie
opracowywania i realizacji kolejnych projektów. Szczególną Państwa uwagę chcielibyśmy zwrócić na
rozwiązania:
uniwersalne klapy odcinające EK-JZ oraz EK-EU do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej,
certyfikowane do montażu zarówno w przegrodach oddzielenia przeciwpożarowego jak i w przewodach
oddymiających i napowietrzających, stanowiące doskonałe rozwiązanie do stosowania między innymi w
systemach nadciśnieniowych, szachtach oddymiających, instalacjach oddymiania garaży.
urządzenia wentylacji zdecentralizowanej Schoolair, zapewniające indywidualną energooszczędną
wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, dostosowane do zapotrzebowania, w klasach szkolnych,
świetlicach, biurach, Efektem jest poprawa jakości powietrza związana z obniżeniem poziomu CO2 w
pomieszczeniach do wartości określonych w normach.
nawiewniki szczelinowe PURELINE, których ogromną zaletą jest znaczna redukcja zanieczyszczenia sufitów.
Przebadane na stanowisku pomiarowym na Uniwersytecie RWTH Aachen przy zastosowaniu standardowego
pyłu według ASHRAE okazały się najczystszymi z dotychczas przebadanych szczelin.
Spotkanie będzie także okazją do zaktualizowania materiałów technicznych, wymiany opinii i doświadczeń,
konsultacji technicznych w zakresie wszystkich produktów dostępnych w ofercie firmy TROX-BSH Technik
Polska, począwszy od wentylatorów i central wentylacyjnych poprzez regulatory przepływu, urządzenia
ochrony przeciwpożarowej, tłumiki hałasu po technologię filtracji i elementy dystrybucji powietrza.
Zapraszamy w dniach 5 – 6 marca, stoisko 70
Firma TROX od wielu lat pozostaje światowym liderem w zakresie rozwoju i produkcji zaawansowanych
technologicznie komponentów oraz systemów wentylacji i klimatyzacji budynków. 27 oddziałów w 25 krajach i
14 zakładów produkcyjnych, liczne biura handlowe i firmy partnerskie zapewniają firmie obecność w ponad
70 państwach na całym świecie.
Zatrudniająca 4 000 pracowników firma TROX realizuje obroty na poziomie 500 milionów EUR.
Więcej informacji można uzyskać w krajowym oddziale TROX-BSH Technik:

tel: 22 737 18 58
e-mail: biuro@trox-bsh.pl
www.trox-bsh.pl
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