
EVENTS

SPECIALIST-SEMINARER

TROX PÅ STEDET

SYMPOSIER

På vores specialistseminarer går vi jævnligt i dybden med forskellige emner inden for ventilations- og
klimateknologien. Som teknologiførende giver vi dig seneste nyt om tendenser og udviklinger, ligesom vi introducerer
innovative, effektive og bæredygtige udluftningskoncepter.

Emner:

Brugerorienterede udluftningskoncepter
Brand- og røgbeskyttelse
Udluftningssystemer til laboratorier
Vedligeholdelse og reparation af udluftningskomponenter
Netværkssystemer

 

 

 

TROX ACADEMY afholder også arrangementer i vores filialer, hvilket gør det muligt for dig at
deltage i vore tilbud tæt på dig.

Hvis der er et tilstrækkeligt antal deltagere, kan vi også levere helt lokal opkvalificering, der er
tilpasset præcis din virksomhed og jeres krav. Emner og varighed aftales med jer på individuel
basis.
Kontakt os endelig, hvis dette har interesse.

 

TROX afholder jævnligt symposier med partnere fra ventilations- og klimateknologibranchen i Tyskland.
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TROX TALER

TROX afholder jævnligt symposier med partnere fra ventilations- og klimateknologibranchen i Tyskland.

Disse symposier giver de besøgende mulighed for at blive klogere på aktuelle emner i branchen ved at møde og
diskutere med de førende aktører på markedet og eksperter. Kendte navne inden for branchen giver gode råd,
introducerer nye standarder og deres anvendelse og forklarer ved hjælp af projektreferencer, hvordan de planlægger
og implementer. Her er fokus på testet og certificeret sikkerhed og effektive og bæredygtige løsninger.

 

 

 

Som led i TROX ACADEMY deltager vores oplægsholdere i forskellige arrangementer og
ekspertkonferencer i Tyskland Sammen med andre eksperter diskuterer de forskellige emner
og giver værdifuld information og præsenterer de nyeste koncepter. Grib chancen for en faglig
opkvalificering på regelmæssig basis med mulighed for at møde eksperterne.
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