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VOOR DE BESTE LUCHTKWALITEIT IN DE GEZONDHEIDSZORG
De gezondheidszorg behoort tot de meest veeleisende sectoren van de luchtbehandelingstechniek. Ziekenhuizen, maar ook
huisartsenpraktijken en verpleeghuizen, stellen bijzondere eisen aan de prestaties van luchtbehandelingsinstallaties.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de wensen van verschillende mensen, afdelingen en werkruimtes.
Altijd staan hygiëne en veiligheid voorop, want nauwkeurige ventilatie en klimatisering dragen bij aan een beter
herstel. TROX zet altijd weer nieuwe standaards neer betreffende hygiëne en kwaliteit.
Speciaal voor de gezondheidszorg hebben we diverse effectieve oplossingen ontwikkeld, die op de ruimtelijke situatie
afgestemd zijn.

ONZE EISEN AAN LUCHTBEHANDELING
Optimale omstandigheden voor patiënten, bezoekers en personeel
Beperking van deeltjes in de lucht, in het bijzonder in beschermde omgevingen
Totaal- en efficiënte oplossingen
Duurzaam concept voor bescherming van mens en milieu
Strikte naleving van strenge hygiëne-richtlijnen
Grote veiligheid bij brand met brandkleppen en mechanische rookafvoerinstallaties

DIT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN
De beste kwaliteit van de onbetwiste marktleider
Volledig en individueel advies op maat vanaf het begin
Alle componenten van één leverancier

ACCURATE HYGIËNESTANDAARDEN: IN DE GEZONDHEIDSZORG VAN LEVENSBELANG
Waar veel mensen in- en uitgaan, is er een hoog risico op besmetting. Vanzelfsprekend is het
belangrijk om de overdracht van bacteriën en virussen in de gezondheidszorg zo goed
mogelijk te beperken.
Nu zijn vanwege de coronapandemie extra maatregelen nodig.
Van belang hierbij: besmetting treedt niet alleen bij direct contact op, maar vaak ook via de
lucht.
Speciaal voor de gezondheidszorg, en de daar geldende hygiëne-standaarden, gaan wij
betreffende hygiëne en kwaliteit zelfs nog een stap verder.

BIJ BRAND: VEILIGHEID VOOROP VOOR PATIËNTEN, MEDEWERKERS & BEZOEKERS
Juist in ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en zorgcentra bevinden zich veel mensen met
zwakke gezondheid en beperkte mobiliteit.
Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat er extra aandacht wordt gegeven aan
levensreddende apparaten, inrichtingen en vluchtwegen.
Het hoofddoel bij brand is levens te redden evenals mens en goederen te beschermen. Ook de
complexiteit van de speciale gebouwsystemen hebben wij steeds in beeld.
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HEEFT U VRAGEN?
IK HELP U GRAAG,
Geef uw wensen aan ons door of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.
Uw contactpersoon: Wolter Hop (Accountmanager Klimaattechniek en
Luchtbehandeling)
E-Mail: Wolter.Hop@troxgroup.com
Telefoon: 0183 - 767 330 | Mobiel: 06 - 1469 2026

OF EEN VAN MIJN ANDERE COLLEGA'S.
Geef uw wensen aan ons door of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.
Uw contactpersoon: Peter Esko (Accountmanager Klimaattechniek en
Luchtbehandeling)
E-Mail: Peter.Esko@troxgroup.com
Telefoon: 0183 - 767 331 | Mobiel: 06 - 1518 7453

WE STAAN VOOR U KLAAR!
Geef uw wensen aan ons door of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.
Uw contactpersoon: Randy van Spronsen (Accountmanager Klimaattechniek en
Luchtbehandeling)
E-Mail: Randy.vanSpronsen@troxgroup.com
Telefoon: 0183 - 767 333 | Mobiel: 06 - 2520 4544

TROX ACADEMY – ONZE GEZONDHEIDSZORG WEBINARS
Luchtkwaliteit als belangrijk hygiëne- en veiligheidsaspect is bij een goed ontwerp positief
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beïnvloedbaar.
Wij laten u graag kennis maken met de basisprincipes van luchtverdeling evenals de speciale
eisen in de gezondheidszorg.
Zowel voor basiskennis als voor speciale vragen bieden onze experts met TROX ACADEMY
uitgebreide webinars over alle onderwerpen rondom luchtbehandeling in de gezondheidszorg.

