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Troax dzisiaj. 
Globalny lider produkcji systemów grodzenia z paneli siatkowych i blachy 

pełnej dla obiektów przemysłowych, magazynów i powierzchni 

składowania. 

• Innowacyjne rozwiązania 

• Wysoka jakość systemów paneli siatkowych 

• Ochrona ludzi, nieruchomości, procesów produkcji 

• Ponad 60 lat doświadczenia 

• Lokalni przedstawiciele oferujący serwis i wsparcie 

• Światowy lider 

• Procesy produkcyjne przyjazne środowisku naturalnemu 



W 1955 roku bracia Erik, Helge, Sven and Folke otworzyli mały warsztat. 

Poprzez ciężką pracę i proste ale pomysłowe innowacje ich pomysły i 

biznes przyczyniły się do sukcesu Troax dzisiaj. 

Od Småland do  
Giełdy. 



Od Småland Giełdy. 



Przedstawiciele w 42 krajach. 

Lokalna obecność na wszystkich kontynentach. 

Międzynarodowe Biuro Centralne i Produkcja w Hillerstorp, Szwecja. 

Fabryki w Chicago, USA, Calco, Włochy, Kingswinford, Zjednoczone 

Królestwo i Shanghai, Chiny. 

Centra dystrybucyjne w 7 krajach. 

600 pracowników na świecie. 

 

Grać bezpiecznie. Globalnie. 



Powierzchnia obiektu   30.870 m² 

Powierzchnia produkcyjna  16.000 m² 

Roczna produkcja paneli   1 million m 

Wysoka jakość automatyzacji  

produkcji 

Duża pojemność i zasoby 

Krótkie terminy realizacji 

Główny zakład  

produkcyjny w Szwecji. 



Produkty 

Jakość 

Logistyka 

Produkcja 

Sprzedaż 
• Największy zespół sprzedawców w branży 

• Lokalna obecność i wsparcie techniczne 

• Elastyczny proces produkcji i logistyki 

• Doświadczenie w eksporcie na cały świat 

• Badania i rozwój 

• Centrum testowe 

• Nasze systemy są dostosowane do spełniania 

indywidualnych potrzeb klienta 

• Nowoczesny obiekt produkcyjny z wysoko 

zautomatyzowanym procesem produkcji, 

poziomem wiedzy technicznej i know-how  

Wartości Troax. 



Ochrona Maszyn. 



Ochrona Maszyn. 
Produkty z tego segmentu mają zastosowanie przy ochronie ludzi 

przed maszynami i robotami w środowisku przemysłowym, ale także 

ochraniają zautomatyzowane procesy produkcyjne poprzez 

ograniczony dostęp nieautoryzowanego personelu. 

 

Klienci 

• Integratorzy, którzy sprzedają i instalują końcowy produkt 

swoim klientom. 

• Sektor produkcji od automotive po czekoladki. 

• Producenci maszyn. 

 





Bezpieczeństwo Magazynów. 



Bezpieczeństwo Magazynów. 
Rozwiązania zabezpieczające dla logistyki konwencjonalnej                              

i zautomatyzowanej, takie jak: klatki magazynowe, przegrody 

magazynowe i systemy zabezpieczające ściany regałów paletowych. 

 

Klienci 

 

• Firmy logistyczne, duże centra magazynowe i dystrybucyjne 

• Producenci regałów paletowych 

• Integratorzy logistyczni  

• Firmy e-commerce  





Ochrona Mienia. 



Ochrona Mienia 
Klienci kupujący w tym segmencie poszukują dopasowanych paneli 

siatkowych do piwnic, garaży, komórek lokatorskich, boksów rowerowych. 

 

Klienci 

 

• Spółdzielnie mieszkaniowe 

• Prywatne wspólnoty mieszkaniowe 

• Firmy budowlane skoncentrowane na budowie obiektów wielorodzinnych 

• Architekci 

  





Bezpieczeństwo nie jest kwestią 

przypadku 

Centrum testowe Troax to serce naszego biznesu. 

Przeprowadzamy rygorystyczne testy by utrzymać 

wysoki standard produktów. Wymaga to czasu i wysiłku. 

Ale wszystko jest tego warte – twoje bezpieczeństwo to 

nasz priorytet!  



Certyfikat bezpieczeństwa TÜV. 

Przetestowaliśmy 

nasz własny TEST. 





 
Nasze usługi. 

Jakiekolwiek są Twoje potrzeby w 

zakresie bezpieczeństwa, dobierzemy dla 

Ciebie odpowiednie rozwiązanie. 



• Zapewniamy szczegółową analizę 

obiektu na miejscu 

• Troszczymy się o Twój projekt i 

zapewniamy najlepsze wsparcie 

Lokalny serwis i wsparcie. 

• Jesteśmy Twoim konsultantem 

bezpieczeństwa 

• Szybko przygotowujemy projekt i 

wycenę 

• Bezpieczeństwo drugiego człowieka 

jest dla nas absolutnie najważniejsze.  



Configura to ułatwi. 
Pięć kroków do stworzenia wspaniałego projektu z Configurą: 

 

1. Zaimportuj plik Cad 

2. Rysuj za pomocą funkcji Drag & Drop 

3. Wizualizacja 2D i 3D 

4. Przegląd materiałów i kosztów 

5. Eksportuj plik Cad 

Wszystkie produkty są łatwe do zamontowania na miejscu u klienta. 

Instrukcja montażu załączona jest do każdej dostawy. 

Filmy instruktażowe dostępne na You Tube. 

26  MACHINE GUARDING  TROA X 

View your 

Troax solut ion 

before ordering.

It can be difficult to imagine what your machine 

guarding system will look like before it has been 

delivered and assembled. At Troax, we use 

a comprehensive drawing and rendering program, 

called Configura, which allows you to view our 

proposal as 2D and 3D‑generated drawings before 

placing your order. For our CAD support, we work 

with both Solid Components and Trace Parts, 

who are digital 3D content companies that provide 

CAD part libraries.

Read more about Troax CAD at w w w.t roax.com 

and download our products as for example STEP 

or DWG files. You can also download your own 

version of our drawing program as Configura Light.



 

 

Szybkie dostawy 

Wysoka niezawodność dostaw 

Doświadczenie w eksporcie na cały świat 

 

Największy na świecie magazyn 

paneli siatkowych. 



Wszystkie nasze produkty malujemy w fabryce, 

na kolor jaki sobie wybierzesz. 

 

Wysoka przepustowość, elastyczność i jakość. 

 

Nasza nowa linia malarska  

jest doskonałym uzupełnieniem oferty. 



 

Nasze panele siatkowe  

nadają się do recyklingu. 

Praca na rzecz środowiska jest dla nas fundamentalna  

Certyfikaty ISO – ISO 14001 oraz ISO 9001 



The objective of Troax is to strengthen its position as the global 
leader within the fields of partitioning, mesh and industrial steel 
based panel systems. Troax will develop innovative safety 
solutions that protect people, property and processes.  

 Troax will provide products of the highest quality and 
functionality using automated and environmentally friendly 
production processes. Troax will offer competitive and flexible 
modular systems for partitioning and guarding compliant with laws 
and standards. 

 Troax aim is to respond promptly and professionally in response 
to our customer’s needs, as a local and worldwide partner offering 
reliability, expertise, service and support. 

Troax – dostawca pierwszego wyboru. 

• Szeroki wachlarz produktów, które są elastyczne i 

łatwe w montażu  

• Standardowe produkty w wysokiej jakości, które 

tworzą dopasowane rozwiązania 

• Lokalni przedstawiciele oferują serwis i wsparcie 

• Doświadczenie w wspieraniu klientów na całym 

świecie  

• Ponad 60 lat doświadczenia 

• Światowy lider 

• Staramy się ułatwiać klientom proces współpracy 

z nami 



 

 



 

 

 

Sebastian Chrzanowski-Sawicki 

TROAX SAFETY SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. 

TEL.530 944 955 

@mail : sebastian.chrzanowski@troax.com 

 

Bezpieczeństwo nie jest dziełem 

przypadku 


