
FOR DEN BEDSTE LUFTKVALITET I SUNDHEDSSEKTOREN

VORES AMBITIONER FOR STYRING AF LUFT

PRÆCISE HYGIEJNESTANDARDER: ALTAFGØRENDE PÅ DET MEDICINSKE OMRÅDE

I TILFÆLDE AF BRAND: SIKKERHED FOR PATIENTER, PERSONALE OG BESØGENDE

Et af de mest udfordrende områder inden for luftstyring er sundhedssektoren. Hospitaler, lægepraksisser og plejehjem har
særlige krav til ventilations- og klimaanlæggenes udstyr og ydeevne. Der skal tages hensyn til behovene hos en lang række
mennesker, afdelinger, stuer og arbejdsområder. Der er altid fokus på hygiejne og sikkerhed, fordi præcis ventilation,
herunder klimaanlæg, har vist at bidrage til bedre helbredelse.

TROX fortsætter med at sætte nye standarder inden for hygiejne og kvalitet. Vi har udviklet forskellige
effektive løsninger specielt til sundhedssektoren, som er præcist tilpasset kravene i dine lokaler.

Ideelle indendørs luftforhold for patienter, besøgende og personale
Minimere niveauet af luftbårne mikroorganismer, især i beskyttelseszoner
Omfattende, effektive løsninger
Bæredygtigt koncept til beskyttelse af mennesker og miljø
Overholdelse af de strengeste hygiejneretningslinjer
Maksimal sikkerhed også i tilfælde af brand takket være brandspjæld og mekaniske
røgudsugningssystemer

HVAD DU KAN FORVENTE AF OS

Bedste kvalitet fra den førende på markedet
Omfattende og individuel rådgivning fra starten
Alle systemkomponenter fra én og samme leverandør

Steder hvor mange mennesker kommer og går, er der et stort potentiale for bakteriesmitte.
Derfor er det vigtigt at begrænse overførslen af bakterier og vira i sundhedsfaciliteter så godt
som muligt.

På grund af Corona-pandemien er det også nødvendigt at indføre foranstaltninger, der går ud
over den grundlæggende hygiejne. Det er vigtigt at bemærke, at patogene ikke kun overføres
via direkte kontakt, men ofte også via luften.

Især indenfor sundhedssektoren og de hygiejnestandarder, går vi et skridt videre
med hensyn til hygiejne og kvalitet.

Især på hospitaler, lægepraksisser og plejecentre er der mange mennesker med dårligt helbred
og begrænset mobilitet.

For TROX er det derfor en selvfølge, at livsreddende udstyr skal beskyttes, og at flugtvejene skal
forblive frie.

Det vigtigste formål i tilfælde af brand er at afværge fare, dvs. at redde liv og
beskytte ejendom. Vi holder også altid øje med kompleksiteten af de særlige
bygningssystemer.
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HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

TROX ACADEMY – VORES WEBINARER OM SUNDHEDSPLEJE

VI STÅR KLAR TIL AT RÅDGIVE DIG.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

Luftkvaliteten som et vigtigt hygiejne- og sikkerhedsaspekt kan påvirkes positivt med en
passende forsigtig og individuel planlægning. Vi vil gerne på en enkel måde introducere dig til
det grundlæggende i ventilations- og klimaanlægsteknik og de særlige krav i
sundhedssektoren.

Med TROX ACADEMY tilbyder vores eksperter omfattende forberedte seminarer
om alle emner i forbindelse med indendørs luft i sundhedssektoren, både til
grundlæggende vidensopbygning og til specifikke spørgsmål.
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