
Firma Assyx z Andernach zapewnia swoich klientów, że dzięki
zastosowaniu nowych blatów produkcyjnych DuroBoard odczu-
walnie wzrośnie jakość produkowanych przez nich wyrobów, 
a ren towność przedsiębiorstwa zwiększy się nawet o 20%. Blacha
do tłoczenia jest zbędna i można spodziewać się, że DuroBoard
będzie miał taką samą żywotność jak wibroprasa.

Blaty Assyx DuroBoard wykonane są z nowego tworzywa wielo-
warstwowego. Rdzeń z drewna klejonego (LVL lub warstwa potrój-
na) z sosny, świerku lub jodły jest całkowicie pokryty 3-milimetrową
warstwą poliuretanu. Zarówno skład chemiczny poliuretanu jak 
i technologia produkcji realizowana w nowej fabryce w Andernach
są rezultatem współpracy firmy Assyx i Bayer MaterialScience -
światowego lidera w produkcji dwuskładnikowych pianek poliure-
tanowych.

Firma EHL AG wyposażyła w 2007 roku cztery swoje zakłady 
w blaty DuroBoard firmy Assyx. Robert Weidung, kierownik tech-
niczny EHL, wymienia powody dla których zdecydowano się na
taki zakup: „Dla nas największe znaczenie ma optymalne przeno-
szenie wibracji. Możliwość skrócenia czasu wibrowania o 20%
oznacza nie tylko krótsze cykle robocze, lecz również o 20%
mniejsze zużycie energii. Ma to dodatkowy wpływ na jakość pro-

duktów. Drewno klejone oferuje znacznie większe korzyści w po -
równaniu z innymi blatami. Jeżeli dzięki swojej poliuretanowej po -
włoce blat z drewna klejonego jest tak trwały jak obiecuje to Assyx,
to zdecydowanie jest to argument skłaniający nas do zakupu.“

Firma Assyx została założona w 2005 roku. Pierwsze prototypy
blatów DuroBoard powstały w laboratorium Bayer MaterialScien-
ce. Od dwóch lat blaty firmy Assyx są codziennie stosowane w nie-
mieckiej firmie Rünz & Hoffend w Urmitz/Rhein. Także tutaj wyko-
rzystywanych jest pierwsze 15 tys. blatów wyprodukowanych w
połowie 2006 roku w nowej fabryce w Andernach. Od tamtej pory
Assyx wyprodukowała już ponad  80 tys. blatów DuroBoard,
dostarczonych do ponad 25 zakładów na całym świecie, od
Australii przez RPA, aż po Islandię.
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Sukces rynkowy nowych blatów produkcyjnych

Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Niemcy

Pomimo tego, że są one dostępne dopiero od 2006 roku, nowe blaty produkcyjne Assyx DuroBoard (rezultat współpracy firm Assyx i Bayer
MaterialScience) wykorzystuje już 25 zakładów produkcyjnych, które dzięki nim zwiększyły jakość produktów i rentowność.

Blat DuroBoard firmy Assyx w zakładzie Kretz firmy EHL AG

EHL AG wyposażyła w 2007 roku cztery zakłady 
w blaty DuroBoard firmy Assyx
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