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TROX do Brasil repagina sua área de suporte técnico oficial da marca, que passa a ser conhecida como
TROX Service – Soluções em Climatização.

São Paulo, 01 de dezembro de 2020 - Mais do que um suporte técnico, TROX Service
apoiará o cliente nas mais variadas demandas, apresentando uma solução completa e
abrangente, desde a melhor seleção e implementação dos equipamentos da marca, até a
sua correta operação, melhorando significativamente a relação custo benefício e otimização
do sistema com a garantia TROX.

Apresentando-se com uma equipe de profissionais altamente treinada e capacitada e um portfólio mais
robusto, a TROX Service atenderá o cliente no Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva, Automação &
Integração do Sistema, Retrofit & Eficiência Energética, Certificação & Validação Segundo a ISO 14.644,
Startups & Comissionamento, Fornecimento de Equipamentos de Controle de Ar, Fornecimento de Filtros de
Ar e Peças Originais, Assistência Técnica de Produtos Linha TROX.

Para o Eng. Alexandre Cruz, executivo responsável pela área “A TROX inicia uma nova etapa na sua
trajetória de sucesso oferecendo ao mercado soluções em Serviços na mesma linha com que desenvolve e
produz equipamentos com alto padrão de confiabilidade e qualidade. Estou muito contente de poder fazer
parte desse plano robusto e que tem como premissa a busca pela excelência em relação ao atendimento dos
nossos clientes e parceiros dentro de um escopo mais abrangente no nosso portfólio. E, com muito orgulho
participo desse processo de inovação contínua na empresa.”

“O reposicionamento da área de serviços, tanto em seu portfólio, como na sua comunicação, está alinhado ao
plano estratégico da TROX do Brasil, de prover soluções 360° para nossos clientes e parceiros, isso com
certeza nos colocará em outro patamar com relação a excelência no atendimento de nossos clientes.” conta o
Eng. Fernando Bassegio, Gerente Corporativo Marketing e Atendimento ao Cliente.

Sobre a TROX

Atuando no desenvolvimento, fabricação sustentável e venda de componentes, equipamentos e sistemas de
ar condicionado e ventilação interior, a empresa de origem alemã, com 69 anos de existência (45 anos no
Brasil), possui 31 subsidiárias em 29 países, 05 continentes, 19 fábricas, além de importadores e
representantes estrategicamente distribuídos em mais de 70 países.

Desde que a companhia foi fundada, em 1951, o lema para suas decisões é: “...o ser humano é a medida e
seu bem-estar é o nosso objetivo.”

Vídeo TROX Service - https://youtu.be/PrNrAya9p24 
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