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datum
12.10.2018
rubrik
Om oss / press

TROX LIFE. NOISE AND SMOKE.
Noise and smoke – this is the top topic in our new
issue of TROX life. Noise and smoke aren't something
you can feel or hold onto – they're just something
fleeting. And this is the very reason why...
läs artikel

datum
13.08.2018
rubrik
Om oss / marknad / press / produkter

NYHET! AURASIM
AURASIM är ett nytt webbaserat simulerings- och
visualiseringsprogram för TROX Auranors
produkter.
AURASIM är ett tredimensionellt
visualiseringsprogram som underlättar för dig som
konstruerar...
läs artikel

datum
06.07.2018
rubrik
marknad / press

En fantastisk tid på vägen
Nu är vår roadshow avslutad. Det har varit en
fantastisk tid på vägen och vi skulle vilja tacka er all
som har varit med och bidragit till att turnén har blivit
en stor succé!
Vi visade i roadshowen...
läs artikel

datum
07.06.2018
rubrik
marknad / press

TROX Auranor Roadshow 2018
Vi har nu börjat vår roadshow i Sverige och står redo
att visa upp nya produkter och lösningar system som:
Brandskydd för ventilation
Systemlösning för kravstyrd ventilation
Nya och befintliga...
läs artikel

datum
25.05.2018
rubrik
Om oss / marknad / press

Nye personvernregler
Databeskyttelse er et mye diskutert tema i det siste og med god grunn. TROX Auranor er opptatt av god
kvalitet, både på de produktene vi leverer og på
måten vi håndterer personopplysninger. Vi...
läs artikel

datum
22.05.2018
rubrik
marknad / press

TROX Auranor Roadshow i Sverige
Nu närmar sig vår roadshow Sverige, den 7 juni
börjar vi i Umeå följt av Stocholm 11 och 12 juni.
läs artikel

datum
07.05.2018
rubrik
Om oss / press

TROX LIFE. AIR AND LIFE.
The latest issue of TROX life is all about air and life,
and will be winging its way to you within the next few
days. Its main focus is on indoor air quality.
We report on commendable indoor air...
läs artikel

datum
27.02.2018
rubrik
marknad / press

TROX Auranor Roadshow
Vi på TROX Auranor är stolta över att presentera vår
första Roadshow-turné som går genom hela i
Skandinavien!
16. april rullar vi ut på vägarna med en stor
specialdesignad trailer på 65 m2, fylld...
läs artikel
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datum
29.08.2017
rubrik
Om oss / marknad / press

Head of Nordic Sales
14. august var vi så heldige å få Sturla Ingebrigtsen
tilbake på laget, som Head of Nordic Sales.
läs artikel

datum
13.06.2017
rubrik
produkter

Nyhet! TROX Auranor lanserer nå
THS
THS-prefabrikert trykkholderspjeld
läs artikel
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