Hjemmeside > Om os > Om TROX Danmark

OM TROX DANMARK
VELKOMMEN TIL TROX DANMARK A/S PÅ INTERNETTET
Velkommen
på vores internetsider, hvor vi præsenterer online information om vores
produkter, nyeste resultater indenfor vores forskning samt sætter fokus på
udviklingen af nye ventilationskomponenter i TROX koncernen.
Nyheder
præsenteres løbende: Nye produkter og systemløsninger, varianter,
igangværende danske byggeprojekter med TROX produkter samt andre
relevante informationer for ventilationsbranchen.
Tekniske brochurer
som altid foreligger i nyeste version (ofte engelsk) sikrer, at du altid er
opdateret og har relevante informationer til rådighed.
Download området indeholder således både engelske, norske og danske
brochurer. Hvis der foreligger både en dansk og en engelsk brochure, vil
det altid være den engelske, der er er up-to-date.
For teknisk materiale på andre fremmedsprog henvises til vores
internationale hjemmeside: International
Alle tekniske brochurer er i PDF format og kan downloades til videre
anvendelse.
Dimensioneringsprogrammer
gør det daglige arbejde med dimensionering og dokumentation af vores
klimaprodukter nemmere.
Vi har udviklet en række internetbaserede dimensioneringsprogrammer,
som ikke kræver installation på din computer.
Disse bliver jævnligt opdateret, og du arbejder derfor altid med sidste nye
version.
Foruden de internetbaserede programmer har vi udviklet et lille QuickSelection program, som giver dig mulighed for en meget hurtig og
veldokumenteret dimensionering af hvirveldiffusorer.
Åbingstider
Mandag - torsdag kl. 7:00 til 16:00, fredag 7:00 - 15.00.
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såfremt der er områder på disse sider, som har mangler,
uhensigtsmæssigheder eller tekniske fejl.
Vi vil være taknemmelige for enhver henvendelse, der kan bidrage til at
gøre vores internetsider endnu mere inspirerende og informative.
Velkommen !
TROXgruppen

TROX Danmark A/S

Online-services

Service

 TROX NET

Salg og Lager Øst
Tel: +45 4914 6633

 TROX Academy
 Kontakt

Salg Vest
Tel: +45 8625 1911
E-mail: trox@trox.dk

 Auracool
Lyskær 10
2730 Herlev
Telefon: +45 4914 6633

 Prisliste

Kontakt

TROX på de sociale medier

 Aurasim
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