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Ook bij TROX volgen we dagelijks de situatie en de laatste ontwikkelingen over het
Coronavirus (Covid-19)

We hebben ondertussen de noodzakelijke maatregelen genomen om het infectierisico zo laag mogelijk te
houden, zowel voor ons personeel en hun families als voor onze partners en klanten. Wij werken waar
mogelijk thuis en houden ons aan de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. 

Daarnaast nemen we de vragen en zorgen van onze partners en klanten ter harte. De afgelopen dagen
werden veel vragen gesteld zoals:

› Is de supply chain stabiel?

› Bestaat er een filter die effectief is tegen de bestrijding van het Coronavirus?

Daarom hebben we een aparte webpagina opgestart, die antwoorden en informatie geeft over de gestelde
vragen en de genomen maatregelen.
U kunt deze webpagina hieronder via de volgende link bereiken:

Lees hier verder

02/04: 

Zoals ook in Nederland, veranderen regels vanuit de regering snel! 

ER MAG NU IN SPANJE WEL VOOR EXPORT GEPRODUCEERD WORDEN.

01/04:

Vanwege Corona-regelgeving in Spanje heeft onze fabriek in Zaragoza de productie voorlopig moeten
inperken. Alleen voor orders waarvoor aantoonbaar gemaakt kan worden dat die van belang zijn in de strijd
tegen Corona wordt een uitzondering gemaakt, deze situatie zal tot nader order van kracht blijven. 

Vanuit Spanje betrekt TROX Nederland slechts een zeer klein gedeelte van het totale productportfolio,
namelijk de aluminium roosters. 
Het zal duidelijk zijn dat dit consequenties voor de levertijden heeft; momenteel wordt gezocht naar
mogelijkheden om de productie elders op te starten. 

We hebben onze betrokken relaties inmiddels mondeling geïnformeerd.

ONZE FABRIEKEN IN DUITSLAND WAAR 98% VAN ONZE PRODUCTEN
VANDAAN KOMEN PRODUCEREN VOORALSNOG OP VOLLE STERKTE!

26/03: 

WE MERKEN DAT ER IN DEZE TIJD REGELMATIG NAVRAAG WORDT GEDAAN NAAR DE

LEVERTIJDEN VAN ONZE PRODUCTEN.

Daarover het volgende:

Onze belangrijkste zorg ligt uiteraard bij het handhaven van de bestaande productiecapaciteit, naast uiteraard
de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. Internationaal wordt dit vanuit een taskforce binnen
TROX Group nauwlettend gemonitord.

Aangezien TROX Group aanwezig is met 18 productielocaties in meerdere landen zullen wij alles in het werk
stellen om eventuele, onverhoopte uitval in enig land te compenseren vanuit een ander land. Op dit moment is
hiervan echter geen sprake; 

ONZE SUPPLY CHAIN IS STABIEL EN ER GELDEN GEEN RESTRICTIES BIJ
LEVERINGEN.

Als deze situatie wijzigt hoort u dat direct van ons.

UPDATE CORONA IMPACT overzicht

Homepage > TROX Newscenter > Update Corona impact
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