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Heinrich Trox (1908–1970)

През 1951 г., братята Friedrich и Heinrich Trox основават фирма за производство на
въздушни дифузори, Gebrüder Trox GmbH. Производството започна като частна
собственост на Heinrich Trox в хале от 110 кв. метра. Точно две години след основаването
на фирмата, Heinrich Trox придоби акциите на брат си във фирмата, като стана неин
единствен акционер. През 1954 г., в TROX работят 75 души и започна построяването на
нова призводствена и административна сграда в Neukirchen-Vluyn. През 1960 г., синовете
на Heinrich Trox, Klaus и Heinz Trox, се присъединиха към фирмата. През същата година,
TROX започна създаването на собствен научноизследователски и развоен център за
акустика, противопожарна защита, технология на филтрирането и аеродинамика.

През 1960 г. бе основана първият чуждестранен филиал. В 1968, Heinrich Trox, който
умира две години по-късно, назначи двамата си сина Klaus и Heinz за главни
изпълнителни директори. През 1970 г. фирмата стана пазарен лидер в Европа. След
смъртта на Klaus Trox в 1988, Heinz Trox стана председател на Управителния съвет до
2001 г.

През следващите години, продуктовата гама, както и броят на вътрешните филиали, са
се увеличили значително. През 1998, TROX придобива швейцарския пазарен лидер за
вентилационни компоненти, Hesco AG. През 2000 г., TROX придобива FSL, Fassaden
System Lüftung, от Mannheim, като така разширява продуктовата си гама с
децентрализирани системи за вентилация. През 2005 г.беше придобит норвежкият
пазарен лидер Auranor AS. През 2006 г., фирмата Gebrüder Trox GmbH беше
преименувана на TROX GmbH и международната група фирми стана известна като TROX
GROUP. Международният център за противопожарна защита беше построен през 2009
г. в централата на TROX Group International в Neukirchen-Vluyn. Монтираните
изпитателни съоръжения позволяват изпитванията на огнеустойчивост да бъдат
извършвани в съответствие с всички установени международни стандарти за
свързаната с противопожарната защита класификация на строителните материали и
компоненти. През 2011 г., TROX започна разработката, производството и
разпространението на въздухообработващи климатични камери и стана член на German
Association of AHU Manufacturers (RLT Herstellerverband) (германската асоциация на
производителите на въздухообработващи климатични камери). С придобиването на
подразделението за сградни вентилатори от TLT-Turbo GmbH в Bad Hersfeld, TROX
навлезе в пазара за вентилация и вентилатори за отвеждане на дим за сгради. На 1
октомври 2012 г., фирмата смени името си на TROX TLT GmbH.

Производството на въздухообработващи климатични камери (X-CUBE) и придобиването
на подразделението TLT Building Fans division (X-FANS) от Siemens позволи на TROX да
произвежда практически всички компоненти, които са съществени за една централна
система за климатизация

Днес TROX има 25 филиала, оборот от над 400 милиона евро и 3 650 служители в над 70
държави на 5 континента
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