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... En weer staat TROX in het midden van de wereld! 

De Kick - off is op 12 juni 2014, de hele wereld zal kijken naar de openingswedstrijd in het voetbalgekke
Brazilië. Er worden 600.000 buitenlandse bezoekers verwacht die de wedstrijden zullen gaan bijwonen. Het is
overbodig te melden dat dergelijke grote aantallen bezoekers behalve hoge eisen aan de veiligheidsnormen
ook hoge eisen stelt aan de ventilatie en airconditioning van de sportaccommodaties. Dit is de reden dat de
bouw stadions met hun multifunctionele toepassingsmogelijkheden nog steeds als zeer uitdagende
bouwprojecten worden beschouwd. 

Wederom is TROX daar ... in de stadions aanwezig. Zoals in 2010 in Zuid-Afrika en in 2012 in Polen en de
Oekraïne. TROX is hier aanwezig met zijn innovatieve luchttechnische componenten en systemen. Het
complete TROX productenprogramma is in de Braziliaanse stadions geïnstalleerd om de veiligheid, en
comfort van de toeschouwers en teams te waarborgen. 

De door TROX Brazilië geleverde producten als plafondroosters, brandkleppen, jalouziekleppen,
ventilatorconvectoren en regelsystemen zorgen ervoor dat de spelers uit 32 landen en natuurlijk hun fans zich
kunnen concentreren op elk van de 64 wedstrijden. 

TROX is een van de sterkst groeiende bedrijven in de branche en is sinds het midden van de jaren zeventig
van de vorige eeuw actief in Zuid-Amerika. TROX Brazilië is opgericht in 1975, in São Paulo. Een jaar later
werd de productielocatie geopend in Curitiba. In Curitiba produceert en ontwikkelt TROX Brazilië ventilatie
componenten en systemen voor de Zuid-Amerikaanse markt.
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