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▶ Um novo conceito de grelha▶▶

X-GRILLE modular - A grelha de ventilação para todas 

as situações

A X-Grille modular é um novo conceito de grelha em 

alumínio, standard, com perfil flexível a uma adequada 

estética visual ambiente.

Configuração individual

O conceito desta grelha baseia-se num sistema modular 

que permite combinar vários tipos de molduras com vários 

tipo de «miolo» e vário tipos de fixação assim como 

vários tipos de acabamentos de acordo com os requisitos 

técnicos e arquitetónicos a definir para cada espaço.  

Com a X-Grille modular a flexibilidade é total

ao permitir definir a grelha que melhor se

adapta à sua aplicação concreta entre cerca

de 3000 variantes possíveis.

Qualquer que seja o ambiente a ventilar a X-Grille modular 

é a solução certa.

Berggasthof Platzlalm, Kaltenbach

Max Planck Institute,  
Göttingen (Germany)



X-GRILLE modular – simplesmente engenhoso▶▶ 

As vantagens num relance

 ■ Configuração totalmente livre

 ■ Configurador 3D intuitivo 

 ■ Grelhas contínuas disponíveis

 ■ Cinco tipo de montagens/fixação possíveis

 ■ Adequadas tanto para insuflação como para extração de ar

 ■  Vários tipos de acessórios, (2º conjunto de lâminas
móveis, registo de regulação de ar)

 ■ Cumpre com os requisitos higiénicos da norma VDI 6022

Fixação oculta sem aro de montagem

Fixação oculta com aro de montagem

Uma grelha de ventilação para todas as aplicações

A X-Grille modular é a solução adequada à sua aplicação - lâminas 

horizontais ou verticais, fixas ou móveis, para paredes sólidas ou 

paredes divisórias leves.

A sua grelha em segundos

Com o configurador TROX online www.trox.de/xgrillemodular pode 

«construir» a sua grelha quando quiser. Com visualização 3D pode 

analisar e modificar até obter a solução que mais lhe convém de 

uma forma rápida e intuitiva.

Simples e segura

As várias opções de fixação disponíveis 

permitem-lhe escolher a grelha mais 

conveniente ao seu caso concreto com a 

garantia de adequada e rápida montagem.
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TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

47504 Neukirchen-Vluyn 

Phone +49 (0) 2845 2020

trox-de@troxgroup.com 

www.trox.de 
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