Homepage > Bedrijf > Over TROX Group > Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Heinrich Trox
In 1951 richtten de broers Friedrich en Heinrich Trox een bedrijf op voor
de productie van luchtroosters, Gebrüder Trox GmbH. Productie startte op
privé grond van Heinrich Trox in een hal van 110 vierkante meter. Al na
twee jaar nadat het bedrijf was opgericht, nam Heinrich Trox de aandelen
van zijn broer over, waardoor hij enig aandeelhouder werd. In 1954
werktten er 75 werknemers bij TROX en startte het met de bouw van een
nieuwe productiehal en kantoor in Neukirchen-Vluyn. In 1960 kwamen
Heinrich's zonen Klaus en Heinz Trox in het bedrijf. In hetzelfde jaar
begon TROX met de bouw van het research and development centre voor
akoestiek, brandbeveiliging, filtertechniek en luchtstroming.
In de zestiger jaren werden de eerste buitenlandse vestigingen geopend.
In 1968 benoemde Heinrich Trox, die twee jaar later overleed, zijn twee
zonen Klaus en Heinz als CEOs. In de zeventiger jaren werd het bedrijf
marktleider in Europa. Na het overlijden van Klaus Trox in 1988, werd
Heinz Trox Chairman of the Board of Management tot 2001.
In de daaropvolgende jaren groeide zowel het aantal producten als het
aantal vestigingen. In 1998 nam TROX de Zwitserse marktleider op gebied
van ventilatiecomponenten over, Hesco AG. In het jaar 2000 nam TROX
FSL, Fassaden System Lüftung, over van Mannnheim, waarmee het
productenpakket uitgebreid werd met decentrale ventilatie systemen. In
2005 werd de Noorse marktleider Auranor AS overgenomen. In 2006 werd
de naam Gebrüder Trox GmbH veranderd in TROX GmbH en werd de
internationale groep van bedrijven bekend als de TROX GROUP. Het
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International Center Fire Protection is in 2009 gebouwd bij het TROX
Group International Head Office in Neukirchen-Vluyn. Met de
geïnstalleerde testfacilitieiten kunnen brandtesten worden uitgevoerd
volgens internationale normen voor brandbeveiliging voor materialen en
componenten. In 2011 begon TROX met het ontwikkelen, produceren en
leveren van luchtbehandelingskasten en werd lid van de German
Association of AHU Manufacturers (RLT Herstellerverband). Met de de
acquisitie van de Building Fans divisie van TLT-Turbo GmbH in Bad
Hersfeld, trad TROX binnen in de markt van ventilatie en rook
afvoerventilatoren voor gebouwen. Op 1 oktober 2012 veranderde de
naam van het bedrijf in TROX TLT GmbH.
De productie van luchtbehandelingskasten (X-CUBE) en de acquisitie van
TLT Building Fans division (X-FANS) van Siemens maken het voor TROX
mogelijk alle componenten voor het luchtbehandelingssysteem zelf te
produceren.

Nu heeft TROX 25 dochtervestigingen, een omzet van meer dan 400
miljoen euro en 3650 werknemers in meer dan 70 landen op 5
continenten
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