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Z historie společnosti

V roce 1993 založili manželé Jiří a Liana Besedovi společnost
KS Klima-Service, která se stala výhradním zástupcem německé
společnosti KS Klima-Service GmbH a začala dovážet
vzduchové filtry na český a slovenský trh.
V roce 1995 firma rozjela i vlastní výrobu nejprve jednodušších
filtrů, poté i technologicky náročnějších kapsových filtrů,
filtrů s aktivním uhlím a následně vysoce účinných HEPA filtrů.
Z důvodu zvýšení důvěryhodnosti a získaní významných
zakázek dochází v roce 1997 k založení akciové společnosti
KS Klima-Service a.s.
Akciová společnost KS Klima-Service zahájila v dubnu 2018
provoz v prostorách nového výrobního závodu na adrese Evropská
710, 261 01 Příbram II. V areálu je soustředěn celý
výrobní závod, sklady, administrativa a zákaznické a prezentační
centrum se vzorkovou síní.
Za dobu svého působení prošla společnost velkými změnami,
vyústěných k realizaci nového moderního výrobního závodu.
Základní filozofií zakladatele firmy byla vždy velká kvalita
produktů poskytovaných s maximální službou a péčí zákazníkům.
Tuto filozofii převzalo i nové vedení, které ji úspěšně
aplikuje a rozvíjí dodnes.
Vedení společnosti zaměřuje dlouhodobou strategii TROX KS
Filter a.s. na rozvoj, růst a posilovaní dobrého jména společnosti
na českém i zahraničním trhu v oboru výroby vzduchových
filtrů a filtračních zařízení. Dostatek výrobních a skladovacích
prostor v nové moderní výrobní hale přispěl především
ke zvýšení zákaznického komfortu a zlepšení pracovních podmínek
pro zaměstnance.
Poslání
Akciová společnost TROX KS Filter a.s. chce svým moderním
a zodpovědným způsobem řízení zabezpečit pro své zákazníky
ty nejlepší služby v oblasti vývoje, výroby a dodávek vzduchových
filtrů a filtračních zařízení. Našim cílem i poslaním je
produkovat výrobky, které ochraňují zdraví člověka, jsou součástí
moderních výrobních technologií a současně splňují nejpřísnější
ekologické předpisy ve vztahu k životnímu prostředí.
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