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Maszyny i Formy do Betonu

Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Niemcy

Utrzymujące się od 10 lat
światowe zapotrzebowanie
na podkłady produkcyjne
z rdzeniem laminowanym
i powłoką z tworzywa sztucznego
Już czwarty raz z rzędu przedsiębiorstwo Assyx weźmie udział w targach bauma w Monachium,
prezentując swoje blaty produkcyjne Assyx DuroBoard®. Ponadto założona w 2006 roku
firma świętuje w tym roku 10-lecie swojej działalności.

Stoisko wystawiennicze przedsiębiorstwa
Assyx podczas targów bauma 2007.

Od 10 lat podkłady produkcyjne marki
Assyx DuroBoard® cieszą się popularnością
na całym świecie.

Nastroje podczas targów bauma w latach
2007, 2010 i 2013 bardzo dobrze odzwierciedlały rozwój przedsiębiorstwa
Assyx. W 2007 roku w branży panowały
pozytywne nastroje, co stworzyło doskonałe warunki do wymarzonego startu dla
przedsiębiorstwa.

Za historią sukcesu przedsiębiorstwa stoi
siła innowacji, odwaga biznesowa, doskonała zdolność w podejmowaniu decyzji
oraz prowadzenie nieustannych i konsekwentnych prac rozwojowych.

Podczas targów bauma 2010 najgorsza
faza światowego kryzysu finansowego,
która mocno dotknęła również sektor budowlany na całym świecie i z której niektóre rynki do tej pory nie mogą się podnieść,
już minęła. Jako wciąż jeszcze raczkujące
przedsiębiorstwo, Assyx było zmuszone
walczyć ze skutkami kryzysu. Firmie udało
się podjąć właściwe decyzje, dzięki którym
możliwy był dalszy pomyślny rozwój oraz
umocnienie po wyjściu z kryzysu.
Targi bauma 2013 pokazały już na nowo
skonsolidowaną branżę. Wyraźnie było
widać, że przedsiębiorstwo Assyx odnalazło swoją mocną pozycję na rynku.
W 2016 roku Assyx zaprezentuje się jako
renomowany i jeden z wiodących dostawców wysokiej jakości podkładów produkcyjnych w branży betonowej na świecie.
Przedsiębiorstwo stawia na najnowocześniejsze technologie produkcji oparte na najświeższych trendach w branży.
www.cpi-worldwide.com

„To, co najlepsze, dla nas jest jedynie wystarczająco dobre. Przedsiębiorstwo Assyx
stosuje tylko najwyższej jakości materiały
i uznajemy je za ekskluzywne“, tak wyjaśnia
filozofię przedsiębiorstwa prezes firmy,
Alfred Rochlus, który od 2015 roku jest także
współudziałowcem spółki Assyx GmbH &
Co. KG. „Nasza w pełni zautomatyzowana
linia produkcyjna jest jedyna w swoim rodzaju w skali światowej. Przedsiębiorstwem Assyx
kierują inżynierowie, którzy z jednej strony
rozumieją stosowaną przez siebie technologię produkcji, a z drugiej są ekspertami w zakresie posługiwania się podkładami w produkcji bloczków betonowych.“
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