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Heinrich Trox (1908–1970)

W 1951 roku bracia Friedrich i Heinrich Trox założyli firmę Gebrüder Trox GmbH zajmującą się
produkcją kratek i nawiewników. Produkcję rozpoczęto w prywatnych pomieszczeniach
Heinricha Troxa, w hali o powierzchni 110 metrów kwadratowych. Dwa lata później Heinrich
Trox przejął udziały brata i został jedynym udziałowcem firmy. W 1954 roku firma TROX
zatrudniała 75 osób i rozpoczęła budowę nowego budynku produkcyjnego i administracyjnego
w Neukirchen-Vluyn. W 1960 roku do firmy dołączyli synowie Heinricha Klaus i Heinz Trox. W
tym samym roku rozpoczęto budowę centrum badań i rozwoju, mieszczącego laboratoria
akustyki, aerodynamiki, ochrony przeciwpożarowej i technologii filtracji.

W latach sześdziesiątych został założony pierwszy zagraniczny oddział firmy. W 1968 roku
Heinrich Trox, który zmarł dwa lata później, wyznaczył swoich synów jako dyrektorów
zarządzających. Dwa lata później firma TROX objęła pozycję lidera na rynku europejskim. Po
śmierci Klausa Troxa w 1988 roku, Heinz Trox został Prezesem Zarządu i zajmował to
stanowisko do 2001.

W kolejnych latach rozszerzano zakres produktów i równocześnie wzrastała ilość
zagranicznych oddziałów firmy. W 1998 TROX przejął szwajcarskiego lidera komponentów
wentylacyjnych, firmę Hesco AG. W roku 2000 firma TROX przejęła firmę FSL, Fassaden
System Lüftung, z Mannheim, wchodząc na rynek systemów wentylacji zdecentralizowanej. W
2005 nastąpiło przejęcie norweskiego lidera rynku firmy Auranor AS. W 2006 nazwa firmy
Gebrüder Trox GmbH została zmieniona na TROX GmbH, równocześnie międzynarodowa
grupa firm została określona GRUPĄ TROX. W 2009 roku w sąsiedztwie Centrali Grupy TROX
w Neukirchen-Vluyn wybudowano Międzynarodowe Centrum Ochrony Przeciwpożarowej.
Wyposażenie Centrum pozwala na przeprowadzanie testów przeciwpożarowych w celu
klasyfikacji odporności ogniowej materiałów i komponentów zgodnie z krajowymi i
międzynarodowymi normami. W roku 2011 firma TROX rozpoczęła produkcję central
wentylacyjnych i została członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Central
Wentylacyjnych (RLT Herstellerverband). Wraz z przejęciem oddziału Building Fans od firmy
TLT-Turbo GmbH w Bad Hersfeld, firma TROX weszła na rynek wentylatorów i wentylatorów
oddymiających. 1 października 2012roku firma zmieniła nazwę na TROX TLT GmbH.

Wprowadzenie central wentylacyjnych (X-CUBE) oraz zakup od firmy Siemens oddziału TLT
Building Fans (X-Fans) umożliwiły firmie TROX produkcję wszystkich elementów niezbędnych
do systemów wentylacji i klimatyzacji.

Obecnie firma TROX ma 25 oddziałów, obrót ponad 400 milionów euro rocznie i zatrudnia
3,650 pracowników w ponad 70 krajach na 5 kontynentach
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