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ÖDÜLLER

Mimari ve teknolojik vizyonlarınızla, standartlarımızı belirlersiniz. 
Sizlerle birlikte, fikirlerinizi ve isteklerinizi tartışır, inşaat projeniz için en uygun iklim
çözümünü buluruz.  
 
Dünya genelinde binalarda TROX referanslarını bulabilirsiniz, örneğin:  
 

Tren istasyonları ve havaalanları
Ofis binaları
Restoranlar
Oteller
Endüstriyel binalar ve laboratuarlar
Hastaneler
Konser salonları
Ticaret fuarı salonları
Müzeler
Gemiler
Okullar ve üniversiteler
Statlar ve spor salonları
Tüneller 

 

Konseptlerimiz, her türlü binaya neredeyse görünmez ve estetik bir biçimde entegre edilebilir.
 Verimli enerji kullanımında en yüksek konfor, vizyonunuza olan katkımızdır. Burada, montaj
örneklerimizi bulabilirsiniz. 

 

X-CUBE hava şartlandırma ünitesi için "Design Plus" 

Busse-Design + Engineering GmbH ile birlikte geliştirilen TROX X-CUBE hava
şartlandırma ünitesi "Design Plus" ödülünü kazanmıştır!
 
TROX, X-CUBE hava şartlandırma üniteleri ile yeni standartlar oluşturdu. Ödül
kurulu, X-CUBE'un yüksek enerji verimliliği, eşsiz hijyen, basit montaj ve bakım ve
sezgisel işletim gibi ikna edici özelliklere sahip çok iyi tasarlanmış bir ünite
olduğuna, ayrıca, temiz, karmaşık olmayan, hemen hemen arkaik bir tasarıma
sahip olduğuna karar verdi.  Sezgisel panel yapısı, çerçeveyi gizlemektedir;
antrasit profiller, tüm ünitenin estetik konturlarını oluşturmaktadır.  Sonuçta, her
türlü bina için tasarlanmış, hem teknik hem de görsel olarak mükemmel bir 'enerji
santrali".  
 
ISH destekli Design Plus, geleceğe dönük bir konsepti, yenilikçi bir tasarım ve
enerji tasarruflu teknolojiyi bir araya getiren ürünlere verilmektedir.  Bunlar, banyo
tasarımı, hava şartlandırma teknolojisi ve yenilebilir enerjiler konularında
dünyanın önde gelen ticari fuarlarından olan ISH'nin temsil ettiği değerlerdir.  
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https://www.trox.com.tr/references-611d03536de5ea0b?ref_type=reference
https://www.trox.com.tr/references-611d03536de5ea0b?ref_type=installation_example
https://www.trox.com.tr/merkezi-hava-%25C5%259Fartland%25C4%25B1rma-ueniteleri/x-cube-tipi-78c7a5908e8de3f6
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/uzmanl%25C4%25B1k-alan%25C4%25B1-2f74ba904601697c
https://www.trox.com.tr/uzmanl%25C4%25B1k-alan%25C4%25B1/mi%25CC%2587mari%25CC%2587-e12e88bc0ee996b5


HER BİNA TÜRÜNE UYGUN ÇÖZÜMLER

 Yüksek nitelikli uzman kurulu, diğer özelliklerin yanı sıra, tasarım kalitesi, genel
konsept, yenilik derecesi, malzeme seçimi ve teknik ve ekolojik unsurları
değerlendirmektedir.    
 

İster geleneksel bir ofis binası, isterse küçük bir okul, bir stat, beş
yıldızlı bir otelin inşaat veya tadilatını planlayın, TROX özellikle
sanayi ve sağlık sektöründe yüksek hassasiyete sahip binalar
olmak üzere, her türlü bina için ideal çözümü sunar. 

Standart seçeneklere ek olarak, sistem çözümleri ve
bileşenleri, bireysel olarak geliştirilebilir ve tasarımları,
binanınızın planlamasında olabildiğince özgür
davranabilmeniz için adapte edilebilir.  Entegre planlama
ekipleriyle, öngörülü fikirlerinizi, iklimlendirme ve
havalandırma uzmanlığımızla birleştirerek, birlikte,
sürdürülebilir mimariyi en üst düzeyde uygulayabiliriz. 
 
Aşağıdaki konular hakkında burada daha fazla şey
öğrenebilirsiniz:  

Oteller
Havaalanları
Okullar, kreşler ve diğer eğitim kurumları
Hastaneler
Statlar
Müzeler

 

SEMİNER VE TROX'UN SERİSİ

TROX ACADEMY

VİZYONLARINIZI UYGULAMAYA
KOYUYORUZ!

TROX İŞ BAŞINDA

TROX'TA DAN DERGİSİ

TROX LIFE
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http://www.trox-hotel-air.com
https://www.trox.com.tr/fresh-air-for-learners-5aa028c1b5019b70
https://www.trox.com.tr/downloads/e7cf3a7a426ce635/TROX_life_oct2013.pdf
https://www.trox.com.tr/downloads/3960a08fa3a0507f/TROX_life_jun2012.pdf
https://www.trox.com.tr/downloads/112145520a35a6f6/TROX_life_feb2013.pdf
https://www.trox.com.tr/trox-academy/veranstaltungen---uebersicht-477b40e88ee5e59b
https://www.trox.com.tr/references-611d03536de5ea0b
https://www.trox.com.tr/haberler-ve-bas%25C4%25B1n/trox-dergisi-aa78c2733086528a
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/uzmanl%25C4%25B1k-alan%25C4%25B1-2f74ba904601697c
https://www.trox.com.tr/uzmanl%25C4%25B1k-alan%25C4%25B1/mi%25CC%2587mari%25CC%2587-e12e88bc0ee996b5
file:///
https://www.trox.com.tr/i%25CC%2587leti%25CC%2587%25C5%259Fi%25CC%2587m-ca74c221eb091c97?custom_division=sales
https://www.trox.com.tr/side-services/bask%25C4%25B1-b5c6f4d4cfd5c039
https://www.trox.com.tr/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-365149dfaa0580ba
https://www.trox.com.tr/side-services/ki%25C5%259Fisel-verilerin-kullanimina-ili%25C5%259Fkin-beyan-(gizlilik)-ac0f5dbb83ab0e21
https://www.trox.com.tr/side-services/yasal-uyar%25C4%25B1-48b4e56de1ce6013
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