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Acordo ofertará produtos para purificação do ar interior com tecnologia PHI (foto hidro ionização) da RGF

Environmental através do canal corporativo de Partes & Peças da TROX do Brasil, desenvolvendo novos

negócios para ambas empresas

São Paulo, 08 de abril de 2021 - A Dannenge International, empresa multinacional americana, representante
da RGF Environmental no Brasil e América Latina, anuncia a parceria com a TROX do Brasil, empresa de
origem alemã, que atua no desenvolvimento, fabricação e venda de componentes, equipamentos de ar
condicionado e ventilação interior para sistemas de HVAC - Heating, Ventilation and Air Conditioning.

O acordo foi firmado para a oferta de produtos para purificação do ar interior com tecnologia PHI (foto hidro
ionização) visando ampliar o portfólio das empresas e impulsionar seu crescimento, desenvolvendo novos
negócios através da divisão de Partes & Peças da TROX do Brasil.

Fernando Abreu, CEO da Dannenge International, destaca que através da parceria no fornecimento dos
produtos RGF com tecnologia PHI como acessórios nos equipamentos da TROX do Brasil e na prestação de
serviços de partes e peças, ambas trabalharão em prol da melhoria da qualidade do ar de ambientes
internos, promovendo, inclusive, o desenvolvimento sustentável do mercado de HVAC-R, além da
comercialização de produtos de alta qualidade, permitindo fornecer o mais diversificado portfólio de
tecnologia para atender as crescentes demandas de clientes.

“Existe uma relação de transparência da empresa com o mercado na fabricação e divulgação da marca,
proporcionado confiabilidade aos clientes parceiros, ou seja, eles sabem o que estão adquirindo. Essa foi a
proposta da parceria que fechamos com a TROX do Brasil. A RGF é a única empresa no segmento de
purificação ativa do ar que desenvolve e fabrica seus produtos, permitindo que seus parceiros possam
conferir, checar e acompanhar a produção e o desenvolvimento de novas tecnologias, passando por testes,
homologações e certificações, oferecendo qualidade e excelência com os produtos que representamos",
informa Abreu.

De acordo com Alexandre Cruz, líder de Contas Corporativas e Serviços da TROX do Brasil, as soluções que
a Dannenge International oferece através da RGF, atendem um amplo mercado de verticais, proporcionando
maior penetração junto a rede hospitalar, indústria farmacêutica, laboratórios e escritórios comerciais de uma
forma geral.

“A TROX do Brasil estará ofertando os produtos RGF, com tecnologia PHI, através do seu time comercial do
canal corporativo e com as ações lideradas por Joel Santos, responsável pelo desenvolvimento dos negócios
de Partes & Peças. Através da parceria com a Dannenge International, manteremos os produtos em estoque
para suprir todas as demandas no território nacional, mas com visão de expansão futura no mercado da
América Latina, a ser analisada. Contamos com o apoio e suporte técnico da Dannenge, abrangendo
interessantes alternativas em termos de soluções juntos aos nossos clientes, oferecendo uma linha completa
no segmento de purificação do ar. A TROX é líder na oferta de produtos voltados para tratamento do ar e os
sistemas de purificação do ar, e com a tecnologia PHI da RGF completamos o portfólio da empresa,
disponibiliz ando soluções completas para o mercado de HVAC", comemora Cruz.

Anexo, fotos dos executivos e release nas versões inglês e espanhol

Sobre a Dannenge International
A Dannenge International, empresa multinacional americana, nasceu com o objetivo de oferecer ao mercado
de HVAC um diferencial de qualidade e tecnologia. O seu pioneirismo e vocação em importação e logística
impulsionaram sua atuação no setor de distribuição. Tem por missão, contribuir com o desenvolvimento de
negócios, sendo um facilitador e fator de alavancagem nas relações com parceiros e clientes, agregando
valor aos produtos e marcas dos fabricantes representados RGF Environmental Group, IMI Hydronic
Engineering, Kastt, Goodway, e oferece suporte integral em engenharia, logística e pós-venda. Mais do que
em produtos, investe em capital humano, infraestrutura, treinamento, responsabilidade sócio ambiental, ética,
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integridade e respeito às pessoas. 
Saiba mais em www.dannenge.com

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. A TROX através de uma Solução One
Stop Shop, visa oferecer a mais completa linha de Produtos e Serviços para seus clientes proporcionando
sempre a alta confiabilidade e performance de seus produtos e o conhecimento técnico de sua equipe.
Saiba mais em www.troxbrasil.com.br
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