GİRİŞ SAYFASI > References > Burj al Arab - Dubai

BURJ AL ARAB - DUBAI
Uygulama aralığı
Oteller

dön

Tip
Referans

Dünyadaki en yüksek ve belki de en lüks oteli, ana karadan yalnızca 280 metre kadar uzakta, yapay bir
ada üzerindeki benzersiz bir çevrede yer almaktadır.
Dünya çapında ünlü ve bir yelken biçiminde inşa edilmiş olan otel eşi bulunmaz mimarisi ile, Basra
Körfezine 321 metre tepeden bakar.
İnşaat 1994'de başladı. Ön mimari çalışması Atkins Orta Doğu tarafından yapıldı.
Milyar dolarlık projeyi günümüzde Dubai'nin Başkan yardımcısı ve Birleşik Arap Emirliklerinin Başbakanı
olan Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum finanse etti.
Açılış törenleri 1 Aralık 1999'da yapıldı.
TROX; bu projede yangın emniyeti alanında güvenlik mühendisliği çözümleri sağladı.
Otel, alan olarak 169 ve 780 metre kare arasında olan ve hepsi de seçkin süitler olan 202 odaya sahiptir.
En küçük süitler (169 m²) bile iki katlıdır.
Otelin konuk ve ziyaretçilerine, maksimum konfor düzeyini garanti etmek için, yangın damperleri ve
duman detektörlerinden kontrol birimlerine kadar uzanan tüm ürün gruplarından TROX ürünleri monte
edildi.
Temin edilen ürünler çok fazla çeşitliliğe sahip TROX hava difüzörlerini de içermekteydi.
TROX, bu projede müşterisine "Arabesk" tarzı müşteriye özgü difüzörler temin etti.
TROX ekipmanlarını monte etmek müşterilere en yüksek kaliteden güvenilir bir sistem temin eder.
Burada da, esnek ve müşteri taleplerine göre ürünler kullanarak, kişisel konfor, ekonomik hususlar ve
güvenliğin en iyi birleşimini elde etmeyi başardık.
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