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HISTORIE
I 1951 grundlagde de to brødre Friedrich og Heinrich Trox en virksomhed, der skulle producere
diffusorer, Gebrüder Trox GmbH. Produktionen startede hos Heinrich Trox i en hal på 110
kvadratmeter. Blot to år efter at virksomheden var blevet grundlagt, overtog Heinrich Trox sin
brors aktier i virksomheden, og han blev dermed eneste aktionær. I 1954, hvor TROX havde
fået 75 ansatte, begyndte man at opføre en ny produktions- og administrationsbygning i
Neukirchen-Vluyn. I 1960 gik Heinrichs sønner Klaus og Heinz Trox ind i firmaet. Samme år
begyndte TROX at opføre sit eget forsknings- og udviklingscenter til akustik, brandbeskyttelse,
filterteknologi og aerodynamik.
I 1960'erne blev de første datterselskaber i udlandet stiftet. I 1968 udnævnte Heinrich Trox, der
døde to år senere, sine to sønner til administrerende direktører. I 1970'erne blev virksomheden
markedsførende i Europa. Efter Klaus Trox' død i 1988, blev Heinz Trox direktør, hvilket han var
frem til 2001.
I de følgende år voksede produktporteføljen og antallet af interne datterselskaber betragteligt. I
1998 opkøbte TROX Hesco AG, den førende virksomhed i Schweiz inden for
ventilationskomponenter. I 2000 opkøbte TROX FSL, Fassaden System Lüftung, fra Mannheim,
hvorved produktporteføljen af decentrale ventilationssystemer blev udvidet. I 2005 var det så
den førende aktør på det norske marked, Auranor AS, der blev indsluset. I 2006 skiftede
virksomheden navn fra Gebrüder Trox GmbH til TROX GmbH, og den globale gruppe af
virksomheder kom til at hedde TROX GROUP. Det internationale center for brandbeskyttelse
blev bygget i 2009 som del af TROX-gruppens hovedsæde i Neukirchen-Vluyn. Testfaciliteterne
giver mulighed for at gennemføre brandtests i overensstemmelse med de gældende
internationale standarder for brandbeskyttelsesrelateret klassificering af bygningsmaterialer og
komponenter. I 2011 begyndte TROX at udvikle, producere og distribuere
luftbehandlingsenheder og blev desuden medlem af det tyske forbund for producenter af
luftbehandlingsenheder (RLT Herstellerverband). Med opkøbet af
bygningsventilationsafdelingen af TLT-Turbo GmbH i Bad Hersfeld gik TROX ind på markedet
for udluftnings- og røgventilatorer til bygninger. 1. oktober 2012 skiftede virksomheden navn til
TROX TLT GmbH.
Produktionen af luftbehandlingsenheder (X-CUBE) og opkøbet af TLT's
bygningsventilationsafdeling (X-FANS) fra Siemens har gjort TROX i stand til selv at producere
stort set alle komponenter, der er nødvendige i centrale ventilationsanlæg.

Heinrich Trox

I dag har TROX 25 datterselskaber, en omsætning på mere end 400 mio. euro og 3.650 ansatte
i mere end 70 lande på 5 kontinenter.
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