
VI ER SPESIALISTER PÅ INNEKLIMA

NR. 1 INNEN VENTILASJON OG KLIMAANLEGG

VÅR EKSPERTISE UNDER KORONAVIRUS-PANDEMIEN

Be om tilbud

Det er derfor du bør velge TROX

I 1951 grunnla brødrene Friedrich og Heinrich Trox et selskap for produksjon av
ventilasjonsutstyr, Gebrüder Trox GmbH. I dag er TROX verdensledende innen utvikling og
produksjon av komponenter, enheter og systemer for ventilasjon og luftkondisjonering av rom.

4.000 ansatte
18 produksjonsanlegg
12 forsknings- og utviklingssentre
"Produsert i Tysk" kvalitet 

Den norske delen av TROX ble grunnlagt i 1974, og er Norges største produsent og leverandør
av luftteknisk utstyr, og blir av inneklimabransjen regnet som den ledende aktøren i markedet.

Presentasjon av den første prototypen av TROX AIR PURIFIER
ved Bethanien Hospital i Moers i anledning besøket til
Helseminister Jens Spahn og Ministerpresident i Nordrhein-
Westfalen Armin Laschet hos Dr. Thomas Voshaar, overlege
ved lungeklinikken.

Vi har stor ekspertise og flere tiår med erfaring på innedørs luftfordeling og bruk av HEPA-filtre. 

Vi bidrar kontinuerlig med vår ekspertise til foreninger og vitenskapelige komiteer. 

Som drivkraft innen innovasjon i bransjen bruker vi de siste funnene fra COVID-19-forskningen. 

Som et resultat av dette, vet vi nøyaktig hvordan en innendørs luftrenser må utformes for å gi
deg maksimal sikkerhet og effektivitet. 

Hjem > TROX AIR PURIFIER > VI ER SPESIALISTER PÅ INNEKLIMA

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/trox-air-purifier-e0ba6b1a61c94f31
https://www.trox.no/trox-air-purifier/%25E2%2580%258Bvi-er-spesialister-p%25C3%25A5-inneklima-22591a145c723cf5
file:///
https://www.trox.no/kontakt-0b381b55a2b90121?custom_division=sales
https://www.trox.no/side-services/imprint-108825021503a446
https://www.trox.no/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-trox-auranor-norge-as-91448aebd5832da8
https://www.trox.no/side-services/our-privacy-policy-2b99878b3dab14ef
https://www.trox.no/side-services/disclaimer-7a416871e719edfa


Send 

Jeg er allerede TROX kunde og vil aktivere online tilgang til myTROX. 
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Jeg er interessert i stk dimensjon på luftrenser
Vennligst velg

Jeg godtar behandlingen av min informasjon i henhold til TROX sin policy for
databeskyttelse.*
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