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Motywacją do założenia przedsiębiorstwa było poszukiwanie pod-
kładu dla własnego rodzinnego zakładu prefabrykacji betonu
Rünz&Hoffend, który spełniałby wszystkie wymagania nowoczesne-
go zakładu prefabrykacji. Stwierdzono, że na rynku brak odpo-
wiedniego produktu. Dlatego też Manfred Kessler zajął się rozwo-
jem własnego podkładu, który wykorzystuje dobre właściwości i za-
lety cenowe drewna, które to dzięki powłoce chronione jest przed
agresją chemiczną, co czyni je trwalszym.
Rozwój Duroboard jest wynikiem długoletniego doświadczenia w pro-
 dukcji wyrobów betonowych oraz współpracy z silnymi partnerami
u boku. W postaci Bayer MaterialScience firma wybrała na dos taw-
cę powłok światowego lidera w produkcji poliuretanu. Założenie
Manfreda Kesslera było takie, aby dzięki nieprzepuszczającej po-
wietrza, wodoszczelnej, kompletnej i niemożliwej do oddzielenia
powłoce z poliuretanu uczynić drewno – Assyx umieszcza rdzenie
LVL - trwale wytrzymałym.
Pierwsze prototypy w formacie 1350 x 1100 x 45 mm wykonano
w laboratorium firmy Bayer i poddano szczegółowym badaniom.
Wykonano test wytrzymałości uderzając w blat po 2000 razy 
z każdej strony przy obciążeniu 5 ton. Następnie badano odpor-
ność termiczną blatów przechowując je w komorze klimatycznej 
w zmiennych temperaturach w zakresie od -25°C do +90°C oraz
ich wodoszczelność zanurzając je na 240 dni w wodzie. Wyniki
badań laboratoryjnych były tak dobre, że bez większego zastano-
wienia zdecydowano się wyprodukować blaty nie tylko na użytek
własny, ale również z myślą o sprzedaży na całym świecie. To była
chwila narodzin firmy Assyx.
Na początku Duroboard miał być czarny. Jednak później zdecydo-
wano się na naturalny odcień czystego beżu. Na tym kolorze
wszystko widać. Jest to efekt zamierzony, gdyż bardzo ułatwia
pracę operatorom maszyn podczas przeprowadzania kontroli
wzrokowej podkładów i czynności konserwacyjnych.
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Obaj prezesi Assyx, Manfred Kessler i Alfred Rochlus, zapewnili
dzięki nowej strukturze spółki jej przyszły dalszy rozwój.

We własnym zakładzie betonowym Rünz&Hoffend
wykorzystywanych jest 15 000 podkładów Duroboard firmy Assyx.
Wyroby betonowe produkowane są za pomocą urządzeń firmy
Masa.

Assyx GmbH & Co.KG, 56626 Andernach, Niemcy

Z nową strukturą spółki w 10. rok
To, co dobre 9 lat temu zaczęło się od wysyłki pierwszych podkładów Duroboard firmy Assyx, przeobraziło się w prawdziwą historię sukcesu.
Również kryzys światowy, z którym firma Assyx musiała borykać się w swoich początkowych latach działalności był przeszkodą, z którą
wprawdzie musiała się zmierzyć, jednak nie była to dla tej młodej firmy przeszkoda nie do pokonania, gdyż przeszła on przez ten chrzest
bojowy wzmocniona. Przez cały ten okres w firmie obecny był Alfred Rochlus, który od 2007 r. jako prezes prowadzi jej działalność 
operacyjną i towarzyszy firmie począwszy od fazy jej planowania w 2005 r., a od maja 2015 r. jest jednym ze wspólników. Manfred Kessler
i Alfred Rochlus, który poprzez swoją nową odpowiedzialność jako wspólnik dał wyraz swojego zaufania dla firmy, są od tej pory jedynymi
prezesami i wspólnikami w firmie Assyx. Tym samym całkowitą odpowiedzialność przejęły osoby operacyjne.
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Obecnie podkłady firmy Assyx są wykorzystywane w zakładach
prefabrykacji betonu na całym świecie a przedsiębiorstwo zyskało
dzięki swojemu Duroboard mocną pozycję na rynku. Jak na młodą
firmę, Assyx w zaskakującym tempie pozyskała nowe rynki i na trwa-
le przywiązała do siebie klientów. Już w czerwcu 2006 r. w trybie
trójzmianowym produkowano dziennie do 900 podkładów Duro-
board.

Po zaledwie roku firma Assyx wyszła poza granice Europy i pozys-
kała dzięki Duroboard klientów zarówno z Australii jak i Republiki
Południowej Afryki. Takim otwarciem drzwi na rynek południowoaf-
rykański była dla Assyx przykładowo ICCX South Africa w roku
2007 w Kapsztadzie, zorganizowana przez CPI worldwide.
Potem doszły kolejne rynki na całym świecie, również Bliski Wschód
stał się dla przedsiębiorstwa istotnym rynkiem. To, że Duroboard jest
bardzo niewrażliwy na słońce, było jednym z aspektów, który prze-
konał klientów w tym regionie do produktu Assyx. 
Dzisiaj Assyx zalicza się do najbardziej znaczących dostawców
podkładów produkcyjnych dla branży produkującej wyroby beto-
nowe i niestrudzenie pisze swoją historię sukcesu.
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Również w 10. roku stosowania bardzo dobrze się sprawują.
Podkłady Durobard firmy Assyx charakteryzują się długą
żywotnością.
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