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Jednou věcí je být předním
výrobcem na světě
Jinou věcí je ale vyvíjet výrobky, které skutečnými světovými jedničkami jsou
Lehké, a přesto bezpečné pletivové panely TROAX mají důležitou funkci: zajistit, aby daná oblast byla bezpečná.
Naše systémy jsou dobře plánovány a pečlivě vyvíjeny, aby si poradily i s vysokým stresem. Zpětná vazba od našich
zákazníků a našich zkušených zaměstnanců nám umožňuje nabízet ty nejsilnější a nejinteligentnější systémy v
našem sektoru.
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Tři silné segmenty trhu
Troax dodává široké spektrum vysoce kvalitních bezpečnostních řešení do celého světa.
Systémy TROAX se prodávají ve třech segmentech trhu: automatizace a robotizace, manipulace s materiálem
a logistika a skladování a ochrana majetku. Rozdělením operací tímto způsobem se můžeme zcela zaměřit na
požadavky a technické aspekty v rámci každého tržního segmentu.

Trvale udržitelný vývoj výrobků
Automatizace a robotizace
Dnešní moderní průmysl s vyspělými procesy klade výrazné nároky na bezpečnost. Zvláště zde existuje
potřeba po zajištění kontrolovaného přístupu pro oprávněný personál. Pletivové panely Troax jsou
založené na pečlivě vyvinutém modulovém systému, který zahrnuje také zvláštní úpravy.

Manipulace s materiálem a logistika
Společnost TROAX je schopná vyhovět veškerým požadavkům na uskladnění a bezpečnost. Jsme dodavatelem
pro všechny typy průmyslu - od tradičních výrobců, kteří ve svých provozech vyžadují zajištění rozsáhlých toků
a objemů, až po závody s velkými skladovacími prostory a maloobchodní sklady. Jsme schopni splnit veškeré
vaše požadavky a nabídneme vám kompletní řešení.

Skladování a ochrana majetku
Ať jde o novou výstavbu či renovaci stávající instalace, jsme přesvědčeni, že zjistíte, jak snadno se s našimi
výrobky pracuje. Vaše jedinečné potřeby a naše kreativita přispěly k našemu trvalému vývoji výrobků a daly
vznik našemu mottu: “Bezpečné skladování musí být jednoduché”.

Vlastní oddělení výzkumu a vývoje společnosti TROAX bylo pověřeno
neustálou optimalizací našich výrobků a systémových řešení.
Při spolupráci s námi a používání našich výrobků by jste se vždy měli cítit sebejistě.
Proto je to jednou z nejdůležitějších součástí našeho podnikání a naší trvalé schopnosti
převádět nápady ve výrobky vysoké kvality. Děláme vše pro vaši bezpečnost.
Společnost TROAX má ekologicky šetrný, flexibilní a moderní výrobní proces. Jsme
certifikováni podle systému řízení kvality ISO 9001 a systému řízení ochrany životního
prostředí ISO 14001 a trvale pracujeme na zlepšování naší kvality a chování vůči
životnímu prostředí.

Globální přítomnost
Společnost TROAX je zastoupena ve 26 zemích, z toho vlastními prodejními společnostmi v 17 zemích, a neustále rozvíjí
svou činnost na všech kontinentech. Globální přítomnost, která se zaměřuje na posílení naší pozice na celém světě.

Výrobní závod, Hiller

storp, Švédsko

Prodejní místo
Distribuční středisko

Lokální přítomnost
Vaše potřeby uspokojujeme prostřednictvím lokálních prodejních míst zásobovaných
každodenními dodávkami z největšího světového skladu pletivových panelů společnosti
Troax v Hillerstorpu ve Švédsku.
Troax CZ s.r.o. Krocehlavska 1008 CZ-272 01 Kladno
Tel: +420 312 246 820 Fax +420 312 246 822 info@troax.cz www.troax.com
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Chytrá příslušenství uzavírají
celkový přehled

Naše systémová řešení splní
vaše požadavky.

Každá instalace je jedinečná. To je nám jasné. Proto jsme vyvinuli chytrá příslušenství, která
splňují požadavky našich zákazníků a jejich aplikací. Díky tomu se naše komponenty a systémy
vzájemně doplňují.

To, že naše systémy lze upravovat a sestavovat tak, aby odpovídaly vašim
potřebám, není náhoda. Vše je naplánováno do nejmenšího detailu. Naše
systémy lze vzájemně kombinovat, což je opravdu výjimečné, a nabízíme tak
dobrou investici do budoucna.

4400 mm

7

1

5

2

Patka UR/UX
Slouží k propojení panelů,
když není použit sloupek.

3

Sloupek
Naše sloupky jsou stabilní a
tvoří tak základ našich systémů.

2200 mm

3000 mm

4

Koncová patka UR/UX
Používá se v rozích nebo jako
koncovka u zdi.

4

8
1

SYSTÉM PANELŮ - CAELUM
(v x š) mm:

Panely

(v x š) mm:

Sloupek (v) mm

Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel

2200 x 200*
2200 x 300*
2200 x 700*
2200 x 800*
2200 x 1000*
2200 x 1200*
2200 x 1500*

Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel

800 x 200
800 x 300
800 x 700
800 x 800
800 x 1000
800 x 1200
800 x 1500

2200, 3000
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5

Prodloužené konzole
Chytré řešení pro vyšší stěny
Caelum. Při překročení výšky
4400 mm doporučujeme
použít horní jištění.

SLOUPEK

Panely

*K dispozici jsou drátěné panely
o rozměrech 50 x 50 mm a
100 x 50 mm

Konzole 60x40 - Sloupek
Umístěte sloupky mezi panely.
Snadná instalace, díky které
zajistíte hladké spojení.

3

2

K dispozici jsou drátěné panely
o rozměrech 50 x 50 mm

800 mm

6

K dispozici v provedení UR a UX
Rám UR: 19x19x1 mm nebo UX: 30x20x1,25 mm
Drát UR: 2,5x2,5 mm nebo UX: 3,0x3,75 mm

Jackel (v) mm
800
1200
2200

Sloupek
60 (h) x 40 (š) x 1,5 (v) mm

7 Ukončovací profil

Flexibilní řešení pro snadnou
úpravu výšky drátěných panelů.
Zachovává pevnost systému.

8 Rohová konzole

Díky naší sadě rohových
konzolí můžete snadno nastavit
úhel rohu až na 180 stupňů.

6

Koncový profil
Flexibilní řešení pro snadnou úpravu
šířky drátěných panelů. Zachovává
pevnost systému.

Na tomto obrázku je zabezpečený sklad využívající náš systém Caelum. Při
této instalaci byla použita 11 metrů vysoká stěna, která byla připevněna ke
koncovým rámům regálů. Na vstupu byly instalovány dvojité posuvné dveře
na jedné kolejnici.
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Na tomto obrázku je skladový systém s vysokým zabezpečením využívající náš
nejpevnější UX produkt v rámci systému Caelum. Ulička umožňuje bezpečný
průjezd vysokozdvižných vozíků.
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Široká perspektiva
Mnozí naši zákazníci chtějí úplné řešení uskladnění materiálu a logistiky.
Vždy děláme maximum proto, abychom jejich požadavky splnili.
Uskladnění materiálu a logistika zahrnují mnoho elementů, kterým je
nutné věnovat pozornost. Nabízíme přední světová řešení pro celý
postup logistiky. Vše od systému Troax Box až po velké segmentované
zabezpečené sklady kombinované s mezipatrem pro maximální využití
prostoru.

Oplocení Náš stěnový systém
Caelum je flexibilní a lze jej
snadno upravit pro místa s
komplikovaným přístupem.
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Stropy Naše řešení chytrého
drátěného stropu umožňuje
například přístup světla a vody
z hasicího zařízení, ale také
umožňuje mít dobrý přehled.
Pevný nosník zajišťuje stabilní a
bezpečnou stropní konstrukci.

Troax Box Naše systémy jsou vhodné
pro interiérové i exteriérové využití
a mohou sloužit jako dočasné nebo
trvalé řešení.

Chráněná oblast Oblasti nebo
produkty, které je nutné oddělit,
lze efektivně chránit pomocí našeho
modulárního stěnového systému
Caelum. Naše flexibilní dveře umožňují
přístup povolaným osobám.

Skladovací jednotky
Naše řešení skladování
lze sestavovat z drátěných
panelů nebo plnoplechových
panelů. Pokud instalace
nesahá až ke stropu budovy, doporučujeme použít
drátěné stropní panely.

Křídlové dveře Nabízíme
křídlové dveře různých šířek
a s různými možnostmi
zamykání.

Posuvné dveře Nabízíme posuvné
dveře různých šířek a s různými
možnostmi zamykání.

Uličky pro vozíky V automatizovaných
skladech jsou důležitými faktory bezpečnost
a rychlost. Stěnový systém Caelum nabízí
volnou cestu pro zboží, aniž by byla
ohrožena jeho bezpečnost nebo bezpečnost
personálu. Kompatibilní s našim panikovým
kováním.
Foto: Nedcon Magazijninrichting B.V.

Mezipatra Dělící drátěné stěny v
mezipatře chrání materiál i osoby
před padajícími předměty.

Uskladnění aerosolů Vynikající k
uskladnění produktů, u kterých je
riziko výbuchu. Nabízíme drátěné
stěny s pletivem 25x25 mm, které
splní požadavky konkrétní aplikace.

Rošty Naše rošty jsou robustní a
vyrábí se z ocelové sítě, která
umožňuje snadný přístup světla
a vody z hasicího zařízení.

Ochrana proti pádu předmětu
z regálu Instalace našeho systému
Musca je snadná díky využití konzolí,
které pasují na většinu paletových
regálů. Drátěné pletivo zabraňuje
převržení palet. Konzole jsou k dispozici
v různých velikostech.
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Bezpečná řešení pro místnosti se servery
Naše modulární systémy, ať už s drátěnými stropy nebo bez nich, lze instalovat v jakékoliv výšce. Drátěné
panely umožňují úplnou cirkulaci vzduchu a lze je upravit tak, aby doplnily stávající instalace nebo se vyhnuly
překážkám. K dispozici jsou kompletní instalace s drátěnými panely nebo plnoplechovými panely.
Všechny ocelové panely zajišťují lepší oddělení prostoru. Několik řešení lze použít jako výplň pod podlahu
počítačové místnosti (obrázek níže) nebo nad zavěšené stropy.

PODLAHA POČÍTAČOVÉ
MÍSTNOSTI

DRÁTĚNÝ PANEL

Dělení pomocí drátěných stěn a stropů
Naše drátěné panely nebo plnoplechové panely jsou z hlediska nákladů vynikající alternativou k zděným
instalacím a představují užitečný doplněk k dělícím stěnám. Stěnu můžete postavit až k stávajícímu stropu
nebo můžete použít náš drátěný strop, který umožňuje dokonalý přehled, přístup světla a vody z hasicího
zařízení a hlavně zabraňuje přístupu nepovolaných osob.

PODPĚRA
PODLAHY

Naše panely se snadno instalují pomocí chytrého ukotvení a lze je použít ve většině prostředí.
Pevný nosník ve tvaru Z zajišťuje stabilní a bezpečnou stropní konstrukci.
DRÁTĚNÁ VÝPLŇ
PODLAHA BUDOVY
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Kresby a přehled ve 2D a 3D

Musca

Máme bohaté zkušenosti s ochranou lidí a materiálů v nebezpečných prostředích. Naši prodejci
vás provedou jednotlivými stádii, aby naše řešení odpovídalo vašim potřebám.

Systém ochrany proti pádu předmětu z regálu Musca zabraňuje převržení
palet uložených ve skladu. Jedná se o systém, který byl vytvořen za účelem
bezpečného zacházení a uložení produktů ve skladovacím prostředí.

200

980

980

Konzole Ultima

2200 x 700
2200 x 1200
2200 x 1500
1100 x 700
1100 x 1200
1100 x 1500

Ultima 150 mm
Ultima 210 mm

K dispozici je pletivo o rozměrech
50 x 50, 100 x 50 a 25 x 25 mm

200

Technické informace

1,003 mm

200 mm

(v x š) mm:

Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel

2,000 mm

DOOR FITTED WITH A
PANIC RELEASE PUSH PAD
THIS SIDE

Rám:
19 x 19 x 1.0 mm
Drát:
2,5 x 2,5 mm
Povrchová úprava: Prášková barva,
šedá RAL 7037

PADLOCKABLE

3,658 mm

Konzole Economy
Economy 50 mm, zinkovaná
Economy 100 mm, zinkovaná
Economy 150 mm, zinkovaná
Economy 200 mm, zinkovaná
Economy 250 mm, zinkovaná
Economy 300 mm, zinkovaná
Přímo na regál
0 mm

Přímo na regál

980

Panely

Ultima

200

26700049

2000

503 mm

Tube 20x30

1003

200 300

ATTACH PANELS DIRECTLY TO RACKING
WITH SUPPLIED TECH SCREWS.

KONZOLE

Economy

P 1

P 1

MUSCA

K dispozici je i žárově zinkovaný povrch

Představit si vzhled řešení před objednáním materiálu může být komplikované. Tento
problém můžeme vyřešit pomocí našeho kreslícího a 3D zobrazujícího programu Configura.
Ještě předtím, než si od nás objednáte materiál, si můžete prohlédnout náš návrh na 2D a 3D
kresbách. Rozhodování je snadné. Návrh je hotov. Víte, co si objednáváte.
Vysoká sestava

Konzole Musca

1500

Sada pro Musca panely

1500

P 1

P 2

P 3

P 4

7,047 mm

1500

P 1

P 2

P 3

P 4

1000
1500
1000

7,750 mm To be cut to suit on site

1500

1500

1200

Sada pro vysokou sestavu
Musca

900 mm
1500

26700049

2,900 mm

2,900 mm

900 mm 300 mm 900 mm

2400

1180

1000

700

1180

900 mm

2400

1000

1180

1000

406 mm

742 mm

1500

Konzole Ultima
400 mm

26700049
1500
1180

Sada pro Musca konzole
2,400 mm

2,400 mm

PADLOCKABLE

1,500 mm

PADLOCKABLE
10,506 mm

Allow for this to be braced back to the racking

Konzole Economy

Ukotvení systému
Musca
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Náš sloupek Caelum s konzolí/ukotvením zajišťujícím rovnou,
stejnoměrnou vnější drátěnou stěnu. Zajišťuje stabilní ukotvení,
jehož výšku lze snadno upravit. Poškozené panely lze snadno
vyměnit.

Na tomto obrázku je náš systém ochrany proti pádu předmětu
z regálu instalovaný ve skladu produktů s drátěnými panely
UR 350 s 200mm konzolí Economy.
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Řešení využívající náš systém Caelum, které umožňuje
bezpečný průchod zaměstnancům servisu a údržby.
Zde je použit vstupní kontrolní systém.

Na tomto obrázku je zabezpečený sklad využívající náš systém Caelum.
Při této instalaci byla použita 11 metrů vysoká stěna, která byla připevněna
ke koncovým rámům regálů. Na vstupu byly instalovány dvoukřídlé posuvné
dveře na jedné kolejnici.

Jednokřídlé dveře

Dvoukřídlé dveře

Jedny posuvné dveře

Dvoukřídlé posuvné dveře

Dvoukřídlé posuvné dveře

Lineární posuvné dveře

Jednokřídlé dveře nabízíme v různých
šířkách s několika možnostmi zamykání.
Můžete si vybrat visací zámek, cylindrický zámek Assa, cylindrický zámek
Euro, elektromagnetický zámek nebo
panikové kování.

Dvoukřídlé dveře samozřejmě nabízíme v několika šířkách s celou řadou
možností zamykání.

Nabízíme posuvné dveře různých šířek
s celou řadou možností zamykání.

Dvoukřídlé posuvné dveře samozřejmě
nabízíme v několika šířkách s celou
řadou možností zamykání.

Posuvné dveře lze umístit také do dvou
kolejnic. Ty jsou ideální pokud chcete
zabezpečený prostor rozdělit. K dispozici
je několik šířek s celou řadou možností
zamykání.

Jestliže potřebujete dveře, které musí
mít specifickou výšku pro otevření,
máme pro vás lineární posuvné dveře.
Design je takový, že není nutné použít
horní dráhu - proto není třeba měnit
výšku.

(jedna kolejnice)

(jedna kolejnice)

(dvě kolejnice)

Standardní rozměry

Standardní rozměry

Standardní rozměry

Standardní rozměry

Standardní rozměry

Standardní rozměry

Křídlo dveří Šířka
940, 980, 1 140 a 1 180 mm

Křídlo dveří Šířka
940, 980, 1140, 1180 mm

Křídlo dveří Šířka
940, 980, 1140, 1180 mm

Křídlo dveří Šířka
940, 980, 1 140 a 1 180 mm

Křídlo dveří Šířka
940, 980, 1 140 a 1 180 mm

Křídlo dveří
Výška: 2 100 mm

Křídlo dveří Výška
2 100 mm

Křídlo dveří Výška
2 100 mm

Křídlo dveří Výška
2 100 mm

Křídlo dveří Výška 		
2 100 mm

Šířka otevření: 2800 nebo 4000 mm
Křídlo dveří Výška 		
Konstrukční šířka: 7200 nebo 9900 mm
2 100 mm

Dveřní křídlo
Šířka dveří 1000 a 1200 mm

Dveřní křídlo
Šířka dveří 2000 a 2400 mm

Dveřní křídlo
Šířka dveří 900, 1100, 1900 a 2900 mm

Dveřní křídlo
Šířka dveří 1900 a 2300 mm

Dveřní křídlo
Šířka dveří 2x900 a 2x1100 mm

Možnosti zamykání: Visací zámek, cylindrický zámek Assa, cylindrický zámek Euro,
elektromagnetický zámek nebo panikové
kování.

Možnosti zamykání: Visací zámek,
cylindrický zámek Assa a cylindrický
zámek Euro.

Možnosti zamykání: Visací zámek,
cylindrický zámek Assa, cylindrický
zámek Euro, elektromagnetický zámek.

Možnosti zamykání: Visací zámek,
cylindrický zámek Assa a cylindrický
zámek Euro.

Možnosti zamykání: Visací zámek,
cylindrický zámek Assa a cylindrický
zámek Euro.
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Možnosti zamykání: Visací zámek, cylindrický
zámek Assa a cylindrický zámek Euro.
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Naše panely

2.200 mm

2.200 mm

800 mm

2.200 mm

Lze je upravit pro vysokou či nízkou sestavu

Informační panely
Stabilní a nárazu vzdorné panely vyhoví všem potřebám
50x50

25x25

Drátěné panely 50x50 mm představují
ideální řešení pro zajištění bezpečného
pracovního prostředí, které umožňuje
přístup světla a vzduchu.

Drátěné panely 25x25 mm jsou vhodné pro
aplikace vyžadující vysokou míru zabezpečení,
jako například uskladnění aerosolů nebo
nebezpečného či velmi cenného zboží. Tyto
panely umožňují přístup světla a vzduchu.

Jackel UR: 19 x 19 x 1 mm nebo UX: 30 x 20 x 1,25 mm
Drát UR: 2,5 x 2,5 mm nebo UX: 3,0 x 3,75 mm
Výšky: 800 a 2 200 mm

Jackel UR: 19 x 19 x 1 mm Drát UR: 2,5 x 2,5 mm

Šířky: 200, 300, 700, 800,
1000, 1200 a 1500 mm

Výšky: 1 100 a 2 200 mm
Šířky: 700, 1 200 a 1 500 mm

100x50

Ursp

Drátěné panely 100x50 mm jsou lehčí
alternativou k 50x50, ale stále se jedná
o ideální řešení k zajištění bezpečného
pracovního prostředí.

Modulární plnoplechové panely UR SP jsou
ideální k vytvoření prostorů pro uskladnění
zboží tak, aby nebylo vidět. Panely jsou
vyrobeny z profilovaných ocelových plechů
a k dispozici je celá řada standardních šířek.

Jackel UR: 19x19x1 mm Drát UR: 2,5 x 2,5 mm
Výšky: 1 100 a 2 200 mm
Šířky: 200, 300, 700, 800, 1 000, 1 200 a 1 500 mm

Jackel UR: 19 x 19 x 1 mm Ocelový plech: 0,7 mm
Výšky: 2 200 mm
Šířky: 200, 300, 700, 800, 1 000 a 1 200 mm
Všechny panely se standardně dodávají v šedé
povrchové úpravě RAL 7037.
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Informace o zámcích
Spolehlivé možnosti zamykání s vysokou úrovní zabezpečení

Cylindrický zámek Euro

Assa

Nabízíme několik typů cylindrických
zámků Euro. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na svého prodejce.

Nabízíme několik typů cylindrických
zámků ASSA. Máte-li zájem o další
informace, obraťte se na svého prodejce.

Visací zámky

Panikové kování

Tam, kde není nutné použít cylindrické
zámky, lze použít visací zámky. Máte-li
zájem o další informace, obraťte se na
svého prodejce.

Pokud potřebujete vybavení pro nouzovou
evakuaci, máme pro vás dveře s panikovým kováním. Tyto dveře mají panty a
cylindrický zámek. Máte-li zájem o další
informace, obraťte se na svého prodejce.

1
2
1

Koncový profil

Koncový profil představuje flexibilní řešení pro
snadnou úpravu šířky drátěného panelu při
zachování pevnosti a stability.

2

Jste jen jedno kliknutí myší od
všeho, co potřebujete

Zaměřeno na
zákazníka

Přihlášení zákazníků společnosti TROAX na adrese
www.troax.com vám umožňuje přístup k technickým
informacím o produktech.

Ukončovací profil
Novinky

Ukončovací profil představuje flexibilní řešení
pro snadnou úpravu výšky drátěných panelů.
Koncové a ukončovací profily představují příslušenství,
které je plně kompatibilní se všemi drátěnými panely
a systémy společnosti TROAX.

Instalace

Na internetové adrese www.troax.com naleznete
informace o produktech společnosti TROAX a instrukce
ohledně montáže 24 hodin denně. Své produkty neustále
vyvíjíme a zdokonalujeme.

Configura je domácí program, který společnost Troax používá
pro kreslení a stanovení cen. Program Configura “Light” byl
vyvinut zvláště pro použití našimi zákazníky, což jim umožní si
navrhnout konkrétní dispozice pomocí výrobků Troax.

Společnost Troax nabízí dva typy drátěných podlážek pro paletové regály, se Z profilem
a Drop over. Oba typy splňují bezpečnostní požadavky, jelikož voda z hasicího zařízení
může snadno proniknout drátěnými regály.

Drátěnými podlážkami proniká dobře světlo a neusazuje se na nich prach v takovém
rozsahu, jako v případě plných podlážek. Další výhoda našich regálů. Předměty lze
po našich podlážkách snadno posouvat: dráty směřující do hloubky jsou vždy na
horní straně panelu.
Regál využívající podlážky typu Z profil je umístěn mezi nosníky, zatímco regál
využívající podlážky typu Drop over se pokládá na nosníky. Podlážky se Z profilem
používejte v případě vysokých nároků na zatížení, lehké a úsporné Drop over
podlážky používejte v případě nižších nároků na zatížení.
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Bezpečnostní
průvodce

Neustále vyvíjíme nové nástroje
Dokonalý postup práce
pomocí Configura Light

Podlážky se Z profilem a úsporné
Drop over podlážky.

Produktová
databáze

Vysoce kvalitní testy
Společnost TROAX má své vlastní oddělení výzkumu a vývoje,
které neustále optimalizuje naše produkty a systémová řešení.
Všechny testy jsou pečlivě dokumentovány a tvoří základ pro
vývoj našich produktů.

Šedá barva zlepšuje viditelnost
Společnost TROAX může dodávat drátěné
panely a systémy v jakékoliv barvě. Ale šedá
barva našich drátěných panelů a systémů
nebyla zvolena náhodou. Šedá barva lidskému
oku usnadňuje pohled skrz panely.

Troax, Belgium
Tel: +32 15 28 17 30
E-mail: info@troax.be
VECSA International Consultoria e Sistemas
de Sequranca Ltda. Brazil
Tel: +55 11 3528 4567
E-mail: vendas@troax.com.br
Gunnebo Troax China Sales
Tel: +86 21 546 629 78
E-mail: info.china@troax.cn
Troaks d.o.o, Croatia
Tel: +385 47 64 20 71
E-mail: info.croatia@troax.com
Troax CZ s.r.o. Czech Republic
Tel: +420 312 246 820
Tel: +420 312 246 821
E-mail: info@troax.cz
Troax Denmark A/S
Tel: +45 43 71 02 33
E-mail: info@troax.dk
Troax Nordic AB, Finland
Tel: +358 10 321 4210
E-mail: info@troax.fi
Troax SAS, France
Tel: +33 479 96 66 30
E-mail: info@troax.fr

Troax GmbH, Germany
Tel: +49 6127 9079 0
E-mail: info@troax.de
Troax Italy S.r.l
Tel: 800 787 005
E-mail: info@troax.it
MORITA & COMPANY, Japan
Tel: +81 568 77 1241
E-mail: service@morita-c.co.jp
Troax BV, Netherlands
Tel: +31 252 370 154
E-mail: info@troax.nl
Troax Nordic AB, Norway
Tel: +47 22 80 42 00
E-mail: info@troax.no
Troax Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 (61) 663 27 02
E-mail: info@troax.pl
TROAX SK s.r.o. Slovakia
Tel: +421 903 655 625
E-mail: pavol.kapral@troaxsk.sk
Votem Autotech Co., Ltd.South Korea
Tel: +82 (0)52 283 0501
E-mail: andrew.kim@mdtkorea.net

Troax Systems, S.L. Spain
Tel: +34 93 568 40 00
E-mail: info@troax.es
Troax Systems
Tel: +34 91 103 25 79
E-mail: madrid@troax.es
Troax AB (Head Office), Sweden
Tel: +46 370 828 00
E-mail: info@troax.com
Troax Nordic AB
Tel: +46 370 828 00
E-mail: info@troax.se
Troax Schweiz AG, Switzerland
Tel: +41 52 740 03 36
E-mail: info@troax.ch
Troax Endüstri Insaat, Turkey
Tel: +90 212 607 24 94
E-mail: murat.daskin@troax.com
Troax UK Ltd, United Kingdom
Tel: +44 1793 542 000
E-mail: info@troax.co.uk
Lee Manufacturing Ltd
Tel: +44 1384 277 441
E-mail: info@troaxlee.co.uk
Troax, Inc. USA
Tel: +1 (615) 730-7581
E-mail: info@troax.us

Troax CZ s.r.o. Krocehlavska 1008 CZ-272 01 Kladno
Tel: +420 312 246 820 Fax +420 312 246 822 info@troax.cz www.troax.com
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Troax GmbH, Austria
Tel: +43 2254 76 371
E-mail: info@troax.at

