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TROX Auranor leverer luftfordelingsutstyr til offentlige bygg og næringsbygg.
Her har vi samlet et utvalg av prosjekter vi har vært involvert i. 

 

Med arkitektoniske og teknologiske visjoner, setter du våre standarder.

Sammen med deg, vil vi diskutere dine ideer og ønsker og finne den beste
klimaløsningen for ditt byggeprosjekt. 

Du kan finne TROX-referanser i bygninger over hele verden, for eksempel i/på:

Togstasjoner og flyplasser
Kontorbygninger
Restauranter
Hoteller
Industribygninger og laboratorier
Sykehus
Konserthus
Messehaller
Muséer
Skip
Skoler og universitet
Stadioner
Tunneler

 

Våre konsepter kan integreres nesten usynlig eller estetisk inn i enhver bygning. Høyeste
komfort med effektiv bruk av energi er vårt bidrag til visjonen. Her kan du finne våre
installasjons eksempler.

 

"Design Plus" for the X-CUBE air handling unit

The TROX X-CUBE air handling unit developed together with Busse-Design + Engineering
GmbH is "Design Plus"!

With the X-CUBE air handling units, TROX has set new standards. The judging panel agreed
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LØSNINGER FOR ALLE TYPER BYGNINGER

that X-CUBE is a very well-designed unit with convincing features such as high energy
efficiency, unparalleled hygiene, simple installation and maintenance, and intuitive operation; it
is also characterised by a clear, uncluttered, almost archaic design. An innovative panel
construction hides the frame; anthracite profiles make for aesthetic contours of the whole unit.
All in all, a both technically and visually perfected 'power station' designed for all kinds of
buildings.

Design Plus powered by ISH is awarded to products that combine a future-oriented concept, an
innovative design, and energy-efficient technology. These are values that represent the ISH, the
world's leading trade fair for bathroom design, air-conditioning technology, and renewable
energies. A highly qualified expert panel evaluates, among other features, the design quality,
overall concept, degree of innovation, choice of materials, and technical and ecological
aspects. 

 

Enten du planlegger et konvensjonelt kontorbygg, en
liten skole, et stadion eller et fem-stjerners hotell, enten
nybygg eller rehab, tilbyr TROX den ideelle løsningen for
alle typer bygg, selv for svært sensitive områder i
industrien og helsesektoren.
 
I tillegg til standardvarianter, kan systemløsninger og
komponenter også bli individuelt utviklet, designet og
tilpasset slik at du har stor frihet i planleggingen av
bygningen. I integrerte planleggingsteam, kombinerer vi
dine visjonære ideer med vår ventilasjonskompetanse
slik at vi sammen kan implementere bærekraftig
arkitektur på et høyt nivå.
Her kan du lese mer om følgende områder:
 
-          Hoteller 
-          Flyplasser
-          Skoler, barnehager og andre undervisningsbygg
-          Sykehus
-          Stadioner
-          Museum

 

VI SETTER DINE VISJONER UT I
PRAKSIS!

TROX I AKSJON

ET MAGASIN FRA TROX

TROX LIFE
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