


OCHRANA PRED POŽIAROM A DYMOM

  Product selection A-Z

PROVĚŘENÁ A CERTIFIKOVANÁ OCHRANA

K INSTALACI NA STROP NEBO STĚNU - SPRÁVNÁ POŽÁRNÍ KLAPKA V KAŽDÉ DOBĚ.

CE - OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH KLAPEK TROX
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Tunnel Dampers

Každý člověk by se měl cítit bezpečně, že budova, do níž vstupuje nebo kterou obývá, a podzemní dopravní systémy je
neohrozí ani se nestanou pastí. Požár však nelze nikdy zcela vyloučit, přinejmenším požár v důsledku lidského selhání.

Správná preventivní opatření mohou přispět k eliminaci tohoto rizika a omezit škodu způsobenou požárem. Protipožární
součásti a systémy pomáhají minimializovat riziko požáru a zabraňují šíření požáru a kouře.

Poster sdělí více než 1000 slov!
 
Náš velký poster formátu A0 znázorňuje veškeré certifikované požární klapky
TROX CE, které jsou uspořádány podle:

výrobních řad
 použití
 klasifikace podle místa instalace, těsnění a provedení / materiálu

Pomocí tohoto podrobného, avšak jednoznačného rozhodovacího nástroje, který
tento poster představuje, můžete naplánovat konkrétní umístění:

přímo na vašem pracovišti - v kanceláři či na staveništi
kompletní rozsah požárních klapek je zde k dispozici na první pohled
výrobní řady, těsnění, provedení / materiál
pro každou situaci - jak pro pevné, tak pro lehké příčky
zjednodušuje vaši práci, šetří čas a námahu

 
Potřebujete poster ve větším formátu než A3? Žádný problém! Zašlete nám e-
mail s vaší adresou na trox-at@troxgroup.coma my vám zašleme barevný
POSTER POŽÁRNÍCH KLAPEK ve formátu A0 poštou.
 
Opatřete si ji ještě dnes!

Požární klapky TROX nesou označení CE v souladu s normou EN 15650. Označení CE
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TROX SERVIS

Požární klapky TROX nesou označení CE v souladu s normou EN 15650. Označení CE
zaručuje, že požární klapky TROX lze použít pro všechna schválená použití v celé Evropské
unii. 

V Prohlášení o vlastnostech TROX a návodu k obsluze a montáži získávají zákazníci kompletní
dokumentaci, která zajišťuje bezpečné používání požárních klapek.

Vzhledem k tomu, že dne 1. července 2013 nabylo účinnosti Nařízení o stavebních výrobcích,
Prohlášení o vlastnostech nahradilo dříve používané schvalovací certifikáty nebo prohlášení o
shodě.

Vydáním Prohlášení o vlastnostech společnost TROX jako výrobce zaručuje, že její výrobky
jsou v souladu s údaji uvedenými v těchto dokumentech.

Nařízení o stavebních výrobcích

Cílem Nařízení o stavebních výrobcích je harmonizace technických specifikací stavebních
výrobků. V článku společnosti TROX nazvaném "Nová harmonie pro evropské trhy" se
vysvětluje, co je na novém nařízení zvláštní, a na příkladech se objasňují nejdůležitější fakta a
terminologie.

HLEDÁNÍ VÝROBKU A-Z
HLEDÁNÍ VÝROBKU A-Z TROX NAVRHOVACÍ SOFTWARE

EPF
Rychlý Spolehlivý. Inovativní.

TROX POSTER – POŽÁRNÍ
KLAPKY
Správná požární klapka v každé době.
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