
ADVIES BIJ ONTWERP: OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR NIEUWE
GEBOUWEN EN RENOVATIEPROJECTEN

Wij bouwen verder op ons uitgebreide productpakket en ontwikkelen samen met onze klant
individuele ventilatie- en airconditioning oplossingen en brand- en rookbeveiligingsconcepten
voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Of het nu gaat om ventilatiesytemen in laboratoria, de integratie van brand- of rookbeveiliging in
het centraal gebouwbeheersysteem, de ontwikkeling van air-watersystemen of decentrale
ventilatie oplossingen – de TROX traditie van nauwe samenwerking met de klant wordt steeds
weer bewezen.

Onze klanten komen op de eerste plaats. Bent u een architect, een gespecialiseerde consultant, of HVAC-aannemer die werkt
aan een gezond binnenklimaat en streeft naar de hoogste veiligheidseisen voor elk van zijn projecten? Wij zijn uw
betrouwbare partner hierin en bieden u de componenten, apparaten en systemen aan die u helpen in het nastreven van uw
uitdagingen - op een efficiënte en duurzame manier.

Neem contact met ons op - de specialisten van TROX gebruiken hun know-how bij het leveren van optimale oplossingen voor
uw projecten.

Onze componenten, apparaten en systemen worden succesvol toegepast in veel gebouwen,
inclusief:

Stations en luchthavens
Kantoorgebouwen
Shoppingcentra
Restaurants
Hotels
Industriële gebouwen en laboratoria
Ziekenhuizen
Beurshallen
Musea
Schepen
Scholen en universiteiten
Stadions en sporthallen
Theaters en concertzalen
Tunnels
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PROFITEER VAN ONS SUCCES

ONTWIKKELING VAN WERVELROOSTERS VOOR SANTOS DUMONT AIRPORT IN RIO DE
JANEIRO

Hoe eerder de TROX engineers betrokken worden bij het ontwerp, hoe groter het succes. Het
gedetailleerde ontwerpproces in nauwe samenwerking met gebouwbezitters, architecten,
adviseurs en eindgebruikers verzekeren betrouwbaarheid en kostenbeperking, ook bij
complexe projecten.

Onze service:

Architectonische ontwerpoplossingen
Conceptontwikkeling en optimalisatie
Variant analyse
Energie-efficiëntie evaluatie voor gebouwen
Kostenanalyse
Ontwerp
Prototyping
Prestatie testen (koeling, verwarming, akoestiek, stromingsbeeld)
Implementatie 

Uw voordeel

Kortere bouwtijd
Kleinere verdiepingshoogte
Eenvoudige installatie (plug and play)
Snelle Return On Investment
Minder interfaces
Minder onderhoud en operationele kosten
Energiebesparing
Flexibele retrofit oplossingen
Intelligente regeltechniek met integratie in GBS
Minder bekabeling
Betere operationele betrouwbaarheid
Maximale flexibiliteit met betrekking tot configuratie en technologie 

Stromingstest: Mockup in het TROX Research & Development laboratorium 

Brazilië: de TROX wervelroosters verdelen frisse lucht door de hallen en gangen van de Santos
Dumont Airport in Rio de Janeiro.
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