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Heinrich Trox (1908–1970)

V roce 1951 bratři Friedrich a Heinrich Troxové založili společnost na výrobu koncových
vzduchotechnických zařízení s názvem Gebrüder Trox GmbH. Výrobu zahájila společnost na
soukromém pozemku Heinricha Troxe v hale s rozlohou 110 čtverečních metrů. Teprve dva
roky po založení společnosti Heinrich Trox převzal podíl svého bratra ve společnosti a stal se
jediným akcionářem. V roce 1954 společnost TROX zaměstnávala 75 lidí a začala stavět nové
výrobní a kancelářské prostory ve městě Neukirchen-Vluyn. V roce 1960 do společnosti
vstoupili Heinrichovi synové Klaus a Heinz Troxové. V témže roce společnost TROX začala
budovat vlastní výzkumné a vývojové středisko pro akustiku, protipožární ochranu, filtrační
technologie a aerodynamiku.

V šedesátých letech byly založeny první zahraniční dceřiné společnosti. V roce 1968 Heinrich
Trox, který o dva roky později zemřel, jmenoval své syny Klause a Heinze do funkce
generálních ředitelů. V roce 1970 se společnost stala evropskou jedničkou. Po úmrtí Klause
Troxe v roce 1988 se Heinz Trox stal předsedou představenstva společnosti a v této funkci
působil až do roku 2001.

V následujících letech se výrazně rozrostlo výrobkové portfolio i počet vlastních dceřiných
společností. V roce 1998 společnost TROX koupila švýcarského lídra na trhu, výrobce
vzduchotechnických komponentů, společnost Hesco AG. V roce 2000 společnost TROX koupila
společnost Fassaden System Lüftung (FSL) se sídlem v Mannheimu, a tím rozšířila svou
výrobkovou řadu o decentralizované větrací systémy. V roce 2005 se uskutečnila akvizice
norského tržního lídra Auranor AS. V roce 2006 se dřívější společnost Gebrüder Trox GmbH
přejmenovala na TROX GmbH a pro celosvětovou skupinu společností se začal používat název
TROX GROUP. V mezinárodní centrále skupiny TROX v Neukirchen-Vluyn bylo v roce 2009
vybudováno Mezinárodní centrum protipožární ochrany. Instalovaná zkušební zařízení
umožňují provádění protipožárních zkoušek v souladu se všemi zavedenými mezinárodními
normami pro klasifikaci protipožární odolnosti stavebních materiálů a součástí. V roce 2011
společnost TROX zahájila vývoj, výrobu a distribuci centrálních klimatizačních jednotek a stala
se členem Německého sdružení výrobců centrálních klimatizačních jednotek (RLT
Herstellerverband). Akvizicí divize Ventilátorů pro budovy od společnosti TLT-Turbo GmbH se
sídlem v Bad Hersfeldu společnost TROX vstoupila na trh ventilátorů a ventilátorů pro odvod
tepla a kouře. Dne 1. října 2012 se společnost přejmenovala na TROX TLT GmbH.

Výroba vzduchotechnických jednotek (X-Cube) a akvizice divize TLT Ventilátorů pro budovy (X-
FANS) od společnosti Siemens umožnila společnosti TROX vyrábět prakticky všechny součásti,
které jsou nezbytné pro klimatizační zařízení.

Dnes má skupina TROX 25 dceřinných společností, obrat přes 400 milionů eur a 3650
zaměstnanců ve více než 70 státech na 5 kontinentech.
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