
TOP công nghệ 
hàng đầu60

30 năm kinh 
nghiệm

sản xuất tại 
Châu Âu

quốc gia 
có mặt

Trevos là một trong những Nhà sản xuất 
thiết bị chiếu sáng chuyên dụng cao cấp 
hàng đầu Châu Âu, đặc biệt dành cho chiếu 
sáng công nghiệp, cao ốc văn phòng và 
khách sạn.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là mang lại cho 
khách hàng một giải pháp chiếu sáng cao cấp, 
tiết kiệm năng lượng và bền bĩ qua thời gian. 
Chúng tôi tự hào góp phần thay đổi cuộc sống 
của người dân ở 60 Quốc gia toàn thế giới.

• Phù hợp cho các môi trường nhiệt độ cực 
   lạnh, cực nóng, biên độ nhiệt từ -40 °C 
  đến +75 °C
• Kháng hoá chất ăn mòn và chống nổ
• Chống va đập IK10 – chứng nhận chịu lực  
  (20 kJ = 5 kgs thả rơi từ 40 cm) 
• Sử dụng các phụ kiện, thiết bị CHẤT 
  LƯỢNG HÀNG ĐẦU từ những nhà cung 
  cấp uy tín (Philips, Osram, Tridonic, TCI)

• Tiết kiệm lên đến 55% chi phí điện tiêu thủ
• Chỉ áp dụng công nghệ tinh hoa và hiện 
  đại nhất
• Giải pháp chiếu sáng chuyên dụng cho 
  môi trường khắc nghiệt (IP66, IP69)
• Bảo hành ít nhất 5 NĂM
• Thiết bị chuyên dụng với tuổi thọ lên đến   
  100,000 giờ chuẩn L80B20
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Toàn bộ thiết bị Trevos đều được kiểm định và chứng 
nhận bởi các phòng Lab  bên thứ 4 và Tổ chức độc lập 
uy tín tại Châu Âu và Thế giới.

Giao diện điều khiển ánh sáng chuyên nghiệp (DALI PRO)

Giải pháp chỉnh màu sáng thông minh

Điều khiển lên đến 256 địa chỉ DALI

Casambi – Hệ điều khiển ánh sáng tự động

20 000 000 
7100 Dòng sản

phẩm đa dạng

Thiết bị được 
sản xuất

Robot sản xuất
tự động bởi 

ENGEL

Ø3500 đơn vị / 24h
25 kN đến 1600 kN

Robot lắp đặt tự động 

KAWASAKI

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

CHỨNG NHẬN UY TÍN

CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

CƠ SỞ HẠ TẦNG

CƠ SỞ VĂN HOÁ 
VÀ GIÁO DỤC

KHU VỰC THỂ THAO

HÀNH LANH
VÀ THANG BỘ

CƠ SỞ Y TẾ

TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI

VĂN PHÒNG
VÀ NHÀ Ở

NGÀNH THỰC PHẨM

KHO BÃI

CƠ SỞ HẠ TẦNG
NÔNG NGHIỆP

HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP


