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TROX KS FILTER S.R.O.
HLAVNÍ ČINNNOSTI
VÝVOJ, VÝROBA A DODÁVKY VZDUCHOVÝCH FILTRŮ
ATMOSFÉRICKÉHO PRACHU V NÁSLEDUJÍCÍM
SORTIMENTU:
Filtry a filtrační zařízení:
kapsové filtry dle ISO 16890
filtrační média v rolích a libovolných přířezech
filtrační média a speciální filtry pro lakovny a stříkací boxy
rámečkové filtry ze syntetických i skelných vláken
rámečkové filtry KS-PR s výměnným filtračním médiem
antistatické filtry KS-PAK-AST s certifikátem
rámečkové filtry pro záchyt plynných škodlivin KS CARB
kompaktní filtry KS-FP pro vysoké průtoky
dvoufázová kombinace filtrů pro odloučení jemného prachu a škodlivých plynů
kompaktní filtry pro plynové turbíny
HEPA a ULPA filtry pro mikročástice
kovové filtrační články pro odloučení tukové a olejové mlhy
drátěné a plošné filtry pro klimatizační jednotky
adsorpční filtry s aktivním uhlím
filtrační jednotky do potrubí
aktivní uhlí (impregnované, neimpregnované) pro záchyt škodlivin ze vzduchu
Dodávky a montáže:
koncových elementů pro čisté prostory
tlakových přívodních stropů pro čisté prostory
speciálních vícestupňových filtračních zařízení
manometrů pro měření tlakové ztráty na filtrech
klimatizace a vzduchotechniky včetně projektové dokumentace, zaregulování a uvedení
do provozu
Rekonstrukce:
celkové rekonstrukce filtračních systémů a filtračních sekcí klimajednotek
rekonstrukce filtračních systémů lakoven a stříkacích boxů
optimalizace při rekonstrukcí klimatizačního a chladícího zařízení
Zabezpečení servisních prací:
výměny filtrů u zákazníka
čištění filtračních a ventilátorových komor
osazení jednotek novými filtry
odvoz a ekologická likvidace použitých filtrů
manipulace a nakládání s nebezpečnými odpady
reaktivace nasyceného aktivního uhlí
výměny aktivního uhlí ve všech filtračních systémech
smluvní servis a služby v čistých prostorech, validace, autorizované měření čistoty
prostoru laserovým počítačem částic
dodávky výrobků vlastní dopravou
smluvní servis a pravidelná celková údržba VZT a klimatizace

PROJEKT: KS KLIMA-SERVICE A.S. - IMPLEMENTACE GENDEROVÉHO AUDITU
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010551
Popis projektu:

V období od 1.6.2019 do 30.5.2021 probíhá ve společnosti projekt s názvem KS KLIMA-SERVICE a.s. - Implementace
genderového auditu.
Finanční podpora EU bude poskytnuta ve výši cca 1 803 680,87Kč.

CERTIFIKÁTY
Naše vzduchové filtry jsou navrženy a vyráběny s hlavním cílem zajištění čistého vzduchu
nejefektivnějším způsobem, za konkurenční cenu a s minimálním dopadem na životní prostředí.
Součástí naší firemní filosofie je poskytnout zákazníkovi kompletní péči také o použité filtry.
Provádíme ekologickou likvidaci použitých filtrů skládkováním nebo spalováním v odpovídajících
spalovnách odpadu.
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