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e a TROX mais uma vez está presente na Copa!
 
Abertura oficial da Copa será no dia 12 de Junho de 2014, com o mundo inteiro assistindo o
início dos jogos de futebol no Brasil. A expectativa é de que 600.000 visitantes estrangeiros
venham assistir os jogos. Como se sabe, um número tão grande de espectadores também
requer alto padrão de segurança, assim como de ventilação e ar condicionado, isto é porque
os estádios esportivos e as arenas multifuncionais são considerados particularmente projetos
de edifícios desafiadores.  
 
A TROX estará lá nos estádios. Assim como em 2010 na África do Sul e em 2012 na Polônia
e Ucrânia, a TROX  está presente em onze dos doze estádios. O portfólio inteiro dos produtos
foi instalado nos estádios brasileiros, assegurando a segurança, providenciando conforto para
os times e espectadores. 
 
Dentre os produtos que foram instalados pela TROX do Brasil estão inclusos difusores de ar,
de longo alcance, de alta indução, grelhas de ventilação, dampers corta-fogo e registros de
vazão de ar. Unidades de controle e venezianas também, garantindo assim o bem estar dos
jogadores dos 32 países e seus fãs em cada um dos 64 jogos. 
 
TROX é uma das empresas que estão em expansão na indústria e está presente na América
do Sul desde meados dos anos setenta no século passado. TROX do Brasil foi fundada em
1975 em São Paulo. Apenas um ano mais tarde a fábrica foi inaugurada em Curitiba. Em
Curitiba a TROX do Brasil desenvolve e produz componentes de ventilação e ar
condicionado, unidades e sistemas de tratamento de ar para toda a América do Sul.
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