PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ,
SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ
A OCHRANA
MAJETKU

SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE
www.troax.com

Jednou věcí je být předním
výrobcem na světě

Obsah

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.

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”.

Trvale udržitelný vývoj výrobků
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 27 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. Kročehlavská 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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Zkonstruováno tak, aby vyhovělo vašim
požadavkům pomocí našeho unikátního systému.
Není náhodou, že naše systémy mohou být upraveny a provedeny tak, aby vyhovovaly vašim
specifickým potřebám. Vše je podrobně naplánováno do nejmenších detailů. Úroveň bezpečnosti
našich tří systémů může být také kombinována navzájem, což je nový způsob, který vám
poskytne Cenově nejdostupnější trvalé řešení.

6

3800 mm

4

5

2

2200 mm

3

1

Podlažní úchyty
Jednoduché a unikátní podlažní
úchyty umožňují provést
nastavení například v případě
nerovné podlahy.

2

Snapper
Naše snappery se používají pro
bezpečné a pevné spojení panelů.
Díky tomu je také připevnění ke
stropu neuvěřitelně pevné.

5

Šrouby a kování
Náš systém je založen na
samořezných šroubech v
kombinaci s výběrem různého
kování za účelem poskytnutí
neuvěřitelně pevného a
flexibilního upevnění.

3

Výplňová sada
Používá se pro snadné vyplnění
mezer v systému stěn pomocí
výplňové trubky, která je upevně
na
do inteligentního profilu.

1

PANELOVÉ SYSTÉMY
Dveře (ŠxV) mm:

Typ dveří

2200x750
2200x900

Classic, Medium
Classic, Medium, Safe, UR SP
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Panel (ŠxV) mm:

Typ panelu

2200x200
2200x300
2200x500
2200x700
2200x800
2200x1000
2200x1200
2200x1500

Classic, Medium, Safe, UR SP
Classic, Medium, Safe, UR SP
Classic, Medium
Classic, Medium, Safe, UR SP
Classic, Medium, Safe, UR SP
Classic, Medium, Safe, UR SP
Classic, Medium, Safe, UR SP
Classic, Medium, Safe

4

Upevnění stěn
Pomocí našeho systému upevnění
stěn mohou být panely nastaveny a
připevněny k přilehlým strukturám
nejlepším možným způsobem.

6

Ukončovací profil
Používá se k zakr ytí ostrých hran
po provedení adaptací.

Širší perspektiva
Firma Troax poskytuje zákazníkům vysokou úroveň bezpečnosti a zabezpečení,
kterou očekávají, ať už jde o novou konstrukci nebo renovaci. S několika úrovněmi
zabezpečení a výběrem různých zámku a návrhů dveří získáte úložný systém
vhodný pro většinu použití.
Naše pletivové panely jsou odolné proti vloupání a vandalismu. Navíc poskytují čerstvé prostředí s dobrou ventilací. Je to jednoduše dobrá investice pro
zabezpečené a spokojené nájemníky.

Nájemní skladování Naše skladovací
řešení lze postavit pomocí pletivových
panelů nebo ocelových panelů, které nabízejí ochranu soukromí. Jestliže struktura
nedosáhne výšky stropu, doporučujeme
pletivové panely pro zvýšení ochrany.
TROAX PROPERTY PROTECTION 8

Bedna Troax Naše boxy mohou být
použity jak uvnitř, tak venku jako
permanentní a nebo jako dočasné
řešení.

Garáž Systém je založen na modulárních
pletivových panelech a zabezpečuje garáže
proti vloupání a vandalismu. Bez ohledu na
vámi zvolenou úroveň zabezpečení – standardní nebo na míru – získáte bezpečný a
flexibilní garážový systém.

Troax Classic Vynikající volba pletivového
panelu pro oblasti, které mají dobrou
vnější ochranu a malé riziko poškození.
Také jej lze použít jako dělící stěnu v kombinaci s našimi dalšími systémy.

Troax Medium
Používá se hlavně v
oblastech, kde potřebujete
dobrou ochranu proti
nezvaným hostům. V kombinaci se schválenými
zámky se riziko pokusů o
vloupání snižuje.

Ocelové panely UR SP je bezpečné,
trvanlivé a snadno smontovatelné skladovací řešení – ideální, když potřebujete
systém, který ochrání vaše soukromí.
UR SP může být snadno zkombinováno s
jinými typy pletivových
skladovacích panelů.

Půdní prostor Naše flexibilní systémy lze
snadno adaptovat na danou situaci, jako jsou
šikmé stropy v půdních prostorech.

Dveře Naše bezpečné bezprahové dveřní
systémy řady Classic a Medium usnadňují
průchod.

Troax Safe Náš absolutně nejbezpečnější
produkt. Certifikovaný podle standardu
Švédské asociace pro prevenci proti krádežím
pro skladovací instalace, které chrání proti
vloupání a jsou vhodné pro prostory, jež jsou
zranitelné zejména z hlediska vloupání.

Zástěny Náš stěnový systém Caelum je
flexibilní a lze jej snadno adaptovat pro
místa, která jsou obtížně přístupná.

Serverové místnosti Naše modulární
systémy, včetně pletivových stropů nebo
bez nich, lze postavit do jakékoliv výšky.
Pletivové panely umožňují úplnou cirkulaci
vzduchu a lze je sestavit okolo existujících
instalací a jiných překážek.
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Výkresy a přehled ve 2D a 3D

Naše síla je v detailech

Máme rozsáhlé zkušenosti s ochranou lidí a materiálů v nebezpečných prostředích.
Náš prodejní personál vám snadno poradí s našimi produkty tak, aby nabízené řešení
vyhovělo vašim potřebám.

PZa
R O účelem
Z A B E Z P Evyrobení
Č E N Í S V Ypevného
S O K Ý M R panelu
IZIKEM

a vývoje efektivnější výroby za současného splnění
výkonových požadavků jsme se rozhodli vyrábět rámy panelů s profilem ve vodorovných trubkách.
Vše je vyrobeno na vysoce automatizovaném zařízení za účelem nejvyšší možné kvality.

PRO ZABEZPEČENÍ SE STŘEDNÍM RIZIKEM

PRO ZABEZPEČENÍ S NÍZKÝM RIZIKEM

Někdy je obtížné si představit, jak
může řešení vypadat předtím, než je
materiál objednán.

TROAX CLASSIC
Panel Troax Classic je varianta na základní úrovni založená na svařované
trubkové konstrukci 19x19 mm. Pletivo se skládá z tlakově svařovaných
drátů, každý o průměru 2,5 mm, s ekvivalentním rozměrem oka 50x50 mm.

2,5


Tento problém lze vyřešit pomocí
našeho kreslícího a vykreslovacího 3D
nástroje Configura. Předtím, než od nás
objednáte materiál, si můžete prohlédnout náš návrh pomocí výkresů ve 2D
a 3D. To vám usnadní rozhodování bez
nepříjemných překvapení v budoucnu.

2,5
50

PRO ZABEZPEČENÍ S VYSOKÝM RIZIKEM

PRO ZABEZPEČENÍ SE STŘEDNÍM RIZIKEM

P R O Z A BMEDIUM
EZPEČENÍ
TROAX

S NÍZKÝM RIZIKEM

Panel Troax Medium je pevnější varianta založená na svařované trubkové
konstrukci 30x20 mm. Pletivo se skládá z tlakově svařovaných drátů, o
průměrech 3x3,75 mm, s ekvivalentním rozměrem oka 50x50mm.


3,0
3,75
50

PRO ZABEZPEČENÍ S VYSOKÝM RIZIKEM

SE STŘEDNÍM RIZIKEM

Panel Troax Safe je naše nejpevnější varianta založená na svařované trubkové
konstrukci 30x20 mm. Pletivo se skládá z tlakově svařovaných drátů, každý o
průměru 5 mm, s ekvivalentním rozměrem oka 50x50 mm.
PRO ZABEZPEČENÍ S NÍZKÝM RIZIKEM

5,0


P R O Z A BSAFE
EZPEČENÍ
TROAX

5,0
50
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PRO ZABEZPEČENÍ SE STŘEDNÍM RIZIKEM

PRO ZABEZPEČENÍ S NÍZKÝM RIZIKEM
Tento pletivový panel je vynikající volba pro oblasti, které mají
dobrou vnější ochranu a malé riziko poškození. Také jej lze
použít jako dělící stěnu, pomocí našich dalších systémů, pro
dosažení optimálního řešení. Pletivové panely umožňují volný

Oko na visací zámek
Dveře Classic jsou
dodávány k použití s
visacími zámky

Technické informace
Panely (ŠxV) mm:

Panel Classic
Panel Classic
Panel Classic
Panel Classic
Panel Classic
Panel Classic
Panel Classic
Panel Classic

průchod světla a vzduchu a možnost “„vidět za roh” “ poskytuje
pocit bezpečnosti. Poskytují také možnost rychle detekovat a
uhasit jakýkoliv požár přímo skrz oka panelů. Bezprahový dveřní
systém je založen na stejném principu, jako panely Troax Medium.

2200 x 200
2200 x 300
2200 x 500
2200 x 700
2200 x 800
2200 x 1000
2200 x 1200
2200 x 1500

Dveře s kováním pro visací zámek
(výška: 2200mm)

Dveře Classic P 750 H (otevírací výška: 1860 mm)
Dveře Classic P 750 V (otevírací výška: 1860 mm)
Dveře Classic P 900 H (otevírací výška: 2000 mm)
DveÐe Classic P 900 V (otevírací výška: 2000 mm)

Panel Classic
Tvoří základ
systému Classic

Informace o součástech
Rám:
Drát:
Oko:
Povrchová úprava:

19 x 19 x 1,0 mm
2,5 x 2,5 mm
50 x 50 mm
Práškový nátěr,
Šedá RAL 7037

Také je k dispozici v galvanické úpravě a RAL barvách.

Dveře a panely
Všechny dveře mají výšku 2200 mm
Visací zámky

Zvolte UR 350, když potřebujete pletivový panel pro
oblasti, kde je malé riziko vloupání. Tento pletivový
panel lze také použít jako dělící stěnu pomocí našich
dalších systémů.
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Panely

Doporučené visací zámky

Bezprahové dveřní
systémy

Navařené štítky pro
označení

Flexibilní dřevotřísková police
s držáky

TROAX PROPERTY PROTECTION 13

Dveře a panely

PRO ZABEZPEČENÍ S VYSOKÝM RIZIKEM

Všechny dveře mají výšku 2200 mm
Visací zámek

AC/EC

Plno plechové

Panely

Technické informace
Panely (ŠxV) mm:
Panel Medium
Panel Medium
Panel Medium
Panel Medium
Panel Medium
Panel Medium
Panel Medium
Panel Medium

PRO ZABEZPEČENÍ SE STŘEDNÍM RIZIKEM
Používá se hlavně v oblastech, kde potřebujete dobrou
ochranu proti nezvaným hostům. V kombinaci se schválenými zámky se riziko pokusů o vloupání snižuje. S použitím
příslušenství Troax a moderních instalačních metod může být
P R O Zpřizpůsobena
A B E Z Ptéměř
E Č libovolnému
E N Í S umístění,
NÍZKÝM
konstrukce

RI

rozsáhlému nebo malému, s nízkým nebo vysokým stropem,
nebo dokonce se šikmou podlahou. Pletivové panely umožňují
volný průchod světla a vzduchu a možnost „vidět za roh“
poskytuje pocit bezpečnosti. Poskytují také možnost rychle
Zdetekovat
I K E Ma uhasit jakýkoliv požár přímo skrz oka panelů.

2200 x 200
2200 x 300
2200 x 500
2200 x 700
2200 x 800
2200 x 1000
2200 x 1200
2200 x 1500

Dveře s kováním pro visací zámek
(výška: 2200 mm)
Dveře Medium P 750 H (otevírací výška: 1860mm)
Dveře Medium P 750 V (otevírací výška: 1860mm)
Dveře Medium P 900 H (otevírací výška: 2000mm)
Dveře Medium P 900 V (otevírací výška: 2000mm)

Zámky

Dveře připravené pro cylindr Euro
(výška: 2200 mm)
Dveře Medium EC 900 H (otevírací výška: 2000mm)
Dveře Medium EC 900 V (otevírací výška: 2000mm)
Dveře připravené pro cylindr Assa
(výška: 2200 mm)
Dveře Medium AC 900 H (otevírací výška: 2000mm)
Dveře Medium AC 900 V (otevírací výška: 2000mm)

Visací zámek s krytem
Dveře jsou dodávány s robusním okem na visací zámek s
navařeným krytem.

Cylindrický zámek ASSA
Odolné pouzdro pro cylindrický
zámek

Informace o součástech
Rám:
Drát:
Oko:
Povrchová úprava:

30 x 20 x 1,25 mm,
3,0 x 3,75 mm
50 x 50 mm
Práškový nátěr,
Šedá RAL 7037

Také je k dispozici v galvanické úpravě a RAL barvách.

Panel
Tvoří základ systému Medium

UR SP
Zcela zakryté řešení pro ochranu
vašeho soukromí.

Flexibilní dřevotřísková police
S držáky

Zabezpečovací kryt pro visací
zámky
Kovové dveře UR SP s okem pro
visací zámek
TROAX PROPERTY PROTECTION 14

Cylindrický zámek EURO
Silné pouzdro pro zámek ASSA

PRO ZABEZPEČENÍ S VYSOKÝM RIZIKEM
Potřeba bezpečnosti zákazníka je cílem vývoje našeho
nejbezpečnějšího produktu. Troax Safe je část systému se
speciálně přizpůsobeným instalačním kováním. Systém byl
testován a schválen Švédskou asociací pro prevenci proti
krádežím
P R O (SSF),
Z A aBjeEpoužíván
Z P E Čv prostorách,
E N Í S EkteréSjsou
T Řzranitelné
EDNÍM

Dveře a panely

P R O dveře
Z A Bmají
E Zvýšku
P E2200
Č E mm
NÍ
Všechny
Visací zámek

Cylindr ASSA

zejména z hlediska pokusů o vloupání. Příklady takových prostor
zahrnují skladovací místnosti bytů, místnosti pro kola, kočárky
atd. Pletivové panely umožňují volný průchod světla a vzduchu a
schopnost „vidět za roh“ poskytuje pocit bezpečnosti. Poskytují
Rtaké
I Z možnost
I K E Mrychle detekovat a uhasit jakýkoliv

S NÍZKÝM RIZIKEM

Cylindr Euro

Panely

Technické informace
Panely (ŠxV) mm:
Panel Troax Safe
Panel Troax Safe
Panel Troax Safe
Panel Troax Safe
Panel Troax Safe
Panel Troax Safe
Panel Troax Safe

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

Dveře s kováním pro visací zámek (výška: 2200 mm)
Dveře Troax Safe P 750 H (otevírací výška: 1860mm)
Dveře Troax Safe P 750 V (otevírací výška: 1860mm)
Dveře připravené pro cylindr Assa (výška: 2200 mm)
Dveře Troax Safe EC 900 H (otevírací výška: 1970 mm)
Dveře Troax Safe EC 900 V (otevírací výška: 1970 mm)

Cylindrické zámky
K dispozici s cylindry ASSA
i EURO

Profilový systém
Pro zajištění instalace existuje
několik možností pevných profilů.

Dveře připravené pro cylindr Assa
(výška: 2200 mm)
Dveře Troax Safe AC 900 H (otevírací výška: 2000mm)
Dveře Troax Safe AC 900 V (otevírací výška: 2000mm)

Informace o součástech
Rám:
Drát:
Oko:
Povrchová úprava:

30 x 20 x 1.5 mm
5,0 x 5,0 mm
50 x 50 mm
Práškový nátěr,
Šedá RAL 7037

Také je k dispozici v galvanické úpravě a RAL barvách.

Zajištění na zadní hraně
Zajistí křídlo dveří, jestliže dojde
k manipulaci se závěsem, jako v
případě pokusu o vloupání.
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Bezpečná instalace
S použitím profilového systému
jsou všechny spoje zajištěny pro
případ pokusu o vloupání.

Troax Safe
Systém byl testován a schválen
Švédskou asociací pro prevenci proti
krádežím (SSF).

Visací zámek s krytem
Dveře Safe jsou dodávány s pevným
okem na visací zámek s navařeným
krytem.

Panel
Tvoří základ systému Safe

1
2
1

Koncový profil

myTROAX je zdroj informací on-line s nástroji pro vaše každodenní
styky s firmou Troax a našimi produkty.

Koncový profil je flexibilní řešení pro nastavení
šířky pletivového panelu a přitom zachování jeho
pevnosti a stability.

2

MYTROAX JE NYNÍ
VÁŠ TROAX.

Ukončovací profil

Ukončovací profil je flexibilní příslušenství pro
adaptaci a pro skrytí ostrich hran. K dispozici
galvanizovaný nebo lakovaný.

ZAREGISTRUJTE
SE DNES!

Koncové a ukončovací profily jsou příslušenství, které je
plně kompatibilní se všemi pletivovými panely a systémy
TROAX.

troax.com/mytroax

Servis a podpora
Certifikace
Troax – bezpečná volba
Vývoj certifikovaného systému Troax Safe, založeného na
našem robustním panelu, který byl navržen pro nejnáročnější
prostředí, byl řízen dlouholetými zkušenosti spolu s vysokou
úrovní odborných znalostí.
To spolu s automatizovanou výrobou zaručuje nepřekonatelně
vysokou kvalitu a, což je ještě důležitější, stabilní kvalitu.
Výsledkem je systém, který byl testován a schválen Švédskou
asociací pro prevenci proti krádežím (SSF).
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Naši technici mají množství zkušeností jak s instalací, tak se
servisem. Abychom mohli nabízet rychlé dodání, udržujeme
výrobky skladem kvůli vaší bezpečnosti.
Umíme sestavit vaše skladovací prostory rychle a efektivně,
takže si můžete ušetřit pochybnosti, zda byly skladovací
prostory nainstalovány správně.

Šedá zvyšuje viditelnost
Společnost TROAX je schopná dodávat pletivové panely
a systémy v jakékoli barvě. Ale šedá barva našich pletivových panelů a systémů není zvolena náhodou. Tato
barva má velice důležitou funkci: viditelnost. Díky šedé
barvě navíc nejsou tolik vidět nečistoty a prach.

Troax GmbH, Germany
Tel: +49 6127 9079 0
E-mail: info@troax.de

Troax, Belgium
Tel: +32 15 28 17 30
E-mail: info@troax.be

Troax Italy S.R.L
Tel: 800 787 005
E-mail: info@troax.it

VECSA International, Brazil
Tel: +55 11 5506-9307
E-mail: vendas@vecsa.com.br

MORITA & COMPANY, Japan
Tel: +81 568 77 1241
E-mail: service@morita-c.co.jp

Troax (Shanghai)
Safety System Co., Ltd.
Tel: +86 21 6148 9119
E-mail: info.china@troax.cn

Troax BV, Netherlands
Tel: +31 252 370 154
E-mail: info@troax.nl

Troaks d.o.o, Croatia
Tel: +385 47 64 20 71
E-mail: info.croatia@troax.com

Troax Nordic AB, Norway
Tel: +47 22 80 42 00
E-mail: info@troax.no

Troax CZ s.r.o. Czech Republic
Tel: +420 312 246 820
Tel: +420 312 246 821
E-mail: info@troax.cz

Troax Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 (61) 663 27 02
E-mail: info@troax.pl

Troax Denmark A/S
Tel: +45 43 71 02 33
E-mail: info@troax.dk

Troax Russia
Tel/Fax: +7 (925) 771 28 51
E-mail: egor.belofast@troax.com

Troax Nordic AB, Finland
Tel: +358 10 321 4210
E-mail: info@troax.fi

TROAX SK s.r.o. Slovakia
Tel: +421 903 655 625
E-mail: pavol.kapral@troaxsk.sk

Troax SAS, France
Tel: +33 479 96 66 30
E-mail: info@troax.fr

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 Madrid
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.se@troax.com
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. Kročehlavská 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

