
HISTÓRIA

Heinrich Trox (1908–1970)

Em 1951, os irmãos Friedrich e Heinrich Trox fundaram uma empresa para a produção de

dispositivos de difusão de ar, Gebrüder Trox GmbH. A produção começou na propriedade

privada de Heinrich Trox em um salão medindo 110 metros quadrados. Apenas dois anos após

a fundação, Heinrich Trox assumiu as ações de seu irmão na empresa, tornando-se o único

acionista. Em 1954, TROX empregou 75 pessoas e começou a construção de uma nova

produção e administração de edifício em Neukirchen-Vluyn. Em 1960, os filhos de Heinrich e

Klaus Heinz Trox entraram para a empresa. No mesmo ano, TROX começou a construção do

seu próprio centro de pesquisa e desenvolvimento da acústica, proteção contra incêndio,

tecnologia de filtro e aerodinâmica. 

Na década de 1960, as primeiras empresas subsidiárias estrangeiras foram fundadas. Em
1968, Heinrich Trox, que morreu dois anos depois, nomearam seus dois filhos Klaus e Heinz
como CEOs. Na década de 1970, a empresa tornou-se líder de mercado na Europa. Após a
morte de Klaus Trox em 1988, Heinz Trox tornou-se Presidente do Conselho de Administração
até 2001. 

Nos anos seguintes, os produtos variaram, bem como o número de empresas subsidiárias
internas cresceu substancialmente. Em 1998, TROX adquiriu a empresa líder do mercado
suíço para componentes de ventilação, Hesco AG. No ano de 2000, TROX adquiriu a empresa
FSL, Fassaden Sistema Lüftung, de Mannheim, ampliando sua gama de produtos com
sistemas de ventilação descentralizadas. Em 2005 foi a aquisição da líder de mercado
norueguês Auranor AS. Em 2006, o ex-Gebrüder TROX GmbH foi rebatizado TROX GmbH e o
grupo mundial de empresas tornou-se conhecido como o Grupo TROX. O Centro Internacional
de Proteção Contra Incêndio foi construído em 2009 na Sede Internacional do grupo TROX em
Neukirchen-Vluyn. As instalações para teste permitiram que testes de fogo fossem executados
de acordo com todas as normas internacionais estabelecidas para a classificação de materiais
e componentes de construção associados à proteção do fogo. Em 2011, a TROX começou a
desenvolver produção e distribuição de unidades de tratamento de ar (AHU) e tornou-se
membro da Associação Alemã de Fabricantes (RLT Herstellerverband). Com a aquisição da
divisão de construção e ventilação da TLT Turbo GmbH-em Bad Hersfeld, a TROX entrou no
mercado de ventilação e exaustão de fumaça para edifícios. Em 1º de outubro de 2012, esta
empresa mudou seu nome para TROX GmbH TLT. 

A produção de unidades de tratamento de ar (X-Cube) e a aquisição da TLT com a Divisão de
Ventiladores (X-FANS) da Siemens permitiram à TROX a fabricação de praticamente todos os
componentes que são essenciais para um sistema de ar condicionado central. 

Hoje, a TROX conta com 30 empresas subsidiárias, e um volume de negócios em 2014 de
aproximadamente 455 milhões de euros e 3.700 funcionários em mais de 70 países nos cinco
continentes.
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