С над 100 квалифицирани служители, ние предлагаме надеждна изработка на проекти от
всякакво естество в новото и старо строителство. С традиционната и по-модерна , предлагаме
перфектно качество и комфорт чрез опит във всички области на монтаж и инсталация на битова
техника. Спектърът на нашите услуги обхваща консултацията, планиране и координиране,
както и поставянето на санитарни възли, отоплителни, вентилационни и електро инсталации,
тяхната поддръжка и обслужване. Други дейности на фирмата са мениджмънта на сгради и
метално облицоване на обекти при построяването на съоръжения, чак до пускането в
експлоатация и поддръжка от първа ръка.

Санитарни възли
От проектирането и поставянето , чак до пускането в експлоатация работят специалисти. Те са
обучени, познават добре актуалните ДИН – Норми и предписания и така могат да изпълнят
високите изисквания за комфорт и хигиена. Доверете се на нашия дългогодишен опит при
монтажа и поддръжката на филтри – съоръжения за водопречистване, неутрализация,
повишаването на налягането и осмозни съоръжения.

Отопление
Техниците на парни инсталации от Truss са също така консултанти по всички въпроси, свързани
с енергията и околната среда. Електроенергията е ценна и това поставя предизвикателства
пред битовата техника, свързани със спестяване и щадене на околната среда. Поради тази
причина модернизацията на един парен котел в еднофамилна къща или поставянето на
отоплителна инсталация в индустриално предприятие изисква едновременно опит и познания
в планирането и изпълнението. Модерните отоплителни инсталации са компактни
високотехнологични системи и с нашите обучени специалисти ви гарантираме оптимално
решение. Други инсталации като отоплителни системи със слънчеви батерии и термопомпи,
също принадлежат към нашия спектър от успехи.

Вентилация
Търсенето на възможности за едно прецизно регулиране на температурата и влагата
чувствително се е повишило през последните години. Едно от нашите предимства е от
многобройните оферти да намерим оптимално решение за всеки проект, което е ориентирано
към нуждите на клиента и съответно да го осъществим. Това помага при спестяването на
разходи за климатизация и охлаждане. Възвращаемостта на енергия естествено играе важна
роля при оптималния избор на инсталации и ефективни технически съоръжения. Чрез
постоянната обмяна на информация с различни производители на системи за централна
вентилация, се стараем да подобряваме резултатите и ефективността на инсталациите във
всяко отношение.

Климатизация
Като фирма, специализирана в охладителни и климатични инсталации, сме в състояние да
преценим обстойно сложните процеси на климатизация, вентилация и обезвъздушаване и в
зависимост от това да монтираме съответните инсталации. Нашата квалификация осигурява
професионалния монтаж, безпроблемното функциониране и сигурното и енергоефикасно
функциониране на инсталациите и системите при постоянна поддръжка. Няма никакво
значение дали става въпрос за малка климатична инсталация от 2KW или инсталация за
студена вода до 1000 KW. Ние монтираме инсталации според най-актуалната техника,
енергоефикасни и екологично ориентирани. Гарантираме едно екологично унищожаване на
стари охладителни системи, практическо приложение на дългосрочни решения и спазването на
всички законови норми и разпоредби за безопасно функциониране на инсталаиите без риск за
човека и околната среда.

Измервателна техника + Управление
За нас техническото управление на сгради стои в центъра на всички услуги. Техниката в една
сграда изисква рационалното и висококачествено приложение. Един постоянен
информационен поток за наблюдение и диагностика гарантира целева намеса и оптимизация.
За един добре функциониращ мениджмънт на сгради, един от най-важните фактори за успех е
комуникацията между потребител, собственик и управител на сградата. Тя осигурява бързото
отстраняване на грешки и съответно непосредственото намаляване на разходи. Безспорно е, че
постоянното разширяване и обновяване на техническите възможности, поставят високи
критерии за мениджмънта. За тази цел ние квалифицираме нашите служители, комуникираме
с производителите и се стремим да оптимизираме нашите резултати и инсталации.

Строеж на инсталации
Опитът ни в областта на строеж на инсталации се базира на многобройните мащабни проекти
през последните години. Ние сме компетентни и професионалисти в различни области, както и
в обединяването на различни дейности, което чрез нашите способности и капацитет, прави
възможно осъществяването на големи поръчки. Нашият спектър на предлагане печели при
това не само чрез постоянния вътрешен обмен, но и чрез тясното сътрудничество със
строителни предприемачи, архитекти и производители. Нашата фирма е сертифицирана по DIN
EN ISO 9001.

Планиране
Задължително за безпроблемното изпълнение на една поръчка е плановото изпълнение на
вашите желания и нужди. На плановете с модерни компютърни програми, съставени от
нашите обучени специалисти, вашите идеи и представи се конкретизират. Чертежите са основа
за обмяната на информация и обсъждане между всички участници за отговора на един
решаващ въпрос: как представите могат да се реализират на практика. Понеже сме обединили
различни дейности в нашата фира, за нас не представлява никакъв проблем да се посъветваме
със специалист, за да намерим полезно решение. Във всички фази на един проект етапите на
планиране се сравняват, актуализират и съответно допълват с технически данни.

Металотехника
С над 140-годишен опит с материалите – мед, цинк и алуминий, ние сме специалисти в
областта на металотехниката. По традиция на нашия занаят и с нови технологии задоволяваме
и най-взискателните изисквания за конструкция – няма значение дали в реставрацията на
паметници или в новото строителство. Заедно с архитекти, реставратори и строителни
предприемачи, развиваме най-доброто решение за съответния строителен проект.

Техническо обслужване
Техническо обслужване означава за TRUSS действително „Обслужване на клиента”. В случаи на
срутване, нашите служители бързо пристигат на място и извършват ремонтни дейности.
Нашият квалифициран персонал е денонощно на разположение със съответното оборудване и
готовност.
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