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WYROBY & PREFABRYKATY BETONOWE

Assyx stara się o utrzymywanie długofalo-
wych relacji z klientami. W przypadku firmy
Bosun rozwinęła się taka długofalowa rela-
cja i Assyx bardzo się ucieszyła, że może
być ponownie dostawcą Bosun przy eks-
pansji firmy w 2012 r. Przy okazji wystawy
w Midrand prezes Assyx, Alfred Rochlus,
odwiedził zakład firmy Bosun w Midrand.
Razem z dyrektorem produkcji, Hermanem
Jonkerem, mógł przekonać się o tym, że do-
starczone w 2007 r. DuroBoards firmy Assyx
wciąż pracują bez zarzutu na wibroprasach
i z całą pewnością jeszcze długo będą tak
się zachowywać. W zamian za to prezes Bo -
sun, David Wertheim Aymes, razem z Her-
 manem Jonkerem z firmy Assyx odwiedził
oczywiście stoisk targowe Assyx, aby do-
wiedzieć się o najnowszych produktach
firmy.

Rynek afrykański, a w szczególności połu-
dniowo-afrykański jest ponownie w fazie
rozkwitu. O ile lata 2008 do 2011 były ra-
czej słabe, to od 2012 r. Assyx ponownie
regularnie dostarcza towary do różnych

państw afrykańskich. Zaledwie kilka tygod-
ni temu podkłady DuroBoards firmy Assyx
zostały przetransportowane do Tanzanii.
Obecnie trwają prace nad kolejnymi pro-
jektami.
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DuroBoards firmy Assyx wykorzystywane w produkcji drobnowymiarowych elementów
prefabrykowanych w Bosun.
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Gotowe.

Projektowanie i konstruowanie form o 
bardzo precyzyjnych wymiarach do produkcji 
pustaków, krawężników i kostki brukowej. 
Tysiące innowacyjnych form specjalnych 
zaprojektowanych i skonstruowanych we 
współpracy z naszymi klientami

Formy i kompletne linie techno-
logiczne do produkcji podłóg 
szczelinowych dla przemysłu 
prefabrykatów betonowych

Oberlangener Str. 13-15
D-49733 Haren OT Erika
FON +49(0)5934 9350-0
FAKS  +49(0)5934 9350-50
INTERNET www.lammers-formenbau.de

MADE IN GERMANY

OD PONAD 50 LAT

Assyx GmbH & Co.KG, 56626 Andernach, Niemcy

Podkłady produkcyjne
wykorzystywane z powodzeniem
również w Afryce
We wrześniu 2013 r. Assyx wystawiał się na baumie odbywającej się po raz pierwszy 
w Afryce w Midrand koło Johannesburga w Republice Południowej Afryki. Assyx działa 
na rynku afrykańskim już od 2007 r. Firma Bosun Brick z Midrand, oddalonego o zaledwie
dziesięć minut od terenów targowych, była pierwszym klientem firmy Assyx w połowie roku
2007.


