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PRODUTOS DE CONCRETO

Nas origens da fundação da empresa Assyx estava a busca por
uma placa de base para a fábrica de blocos de concreto
Rünz&Hoffend da família que se adequasse a todos os requisitos
de uma fábrica de blocos de concreto moderna. Na sua opinião,
o mercado não ofereceu o produto certo e, por isso, Manfred
Kessler iniciou o desenvolvimento de uma placa de base própria
que aproveita as boas características e vantagens económicas da
madeira, protegendo a mesma através de um revestimento contra
ataques, tornando assim a madeira mais duradoura.
O desenvolvimento da placa Duroboard é o resultado da expe-
riência de longos anos na produção de produtos de concreto e de
parceiros fortes acompanhantes. Com a Bayer MaterialScience foi
selecionado um dos fabricantes líderes mundiais de poliuretano
como fornecedor para o revestimento. A ideia da Manfred Kessler
era obter uma resistência duradoura da madeira – a Assyx utiliza
núcleos de laminado LVL – através de um revestimento integral em
poliuretano, estanque ao ar e à água, que não pode ser separado
mais da madeira
Os primeiros protótipos com um formato de 1350 x 1100 x 45 mm
foram produzidos no laboratório da Bayer e testados integralmen-
te. 2000 testes de impulsos, de cada lado, cada um com um carga
de cinco toneladas. -25 °C a + 90 °C na câmara climática e
240 dias submersas na água. Os resultados de laboratório foram
tão bons que foi tomada a decisão de produzir esta nova placa de
base não somente para uso próprio mas também para a comer-
cialização mundial. Foi assim que nasceu a empresa Assyx.
Primeiro, a placa Duroboard deveria ser preta. Mas depois decidiu-
se a favor do bege natural PUR. Vê-se tudo nesta cor. E é isso que
se pretende. Ver tudo ajuda muito o pessoal da máquina na manu-
tenção e no controle visual.

Entrada no décimo ano com uma nova 
estrutura de sócios

Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Alemanha

O que começou há quase nove anos com o fornecimento das primeiras placas Assyx Duroboards tornou-se em uma verdadeira história de
sucesso. Também a crise económica mundial, contra a qual a Assyx teve que lutar logo nos primeiros anos, foi um desafio a ultrapassar, não
tendo sido, no entanto, um obstáculo intransponível para a jovem empresa que saiu mais forte deste primeiro teste de fogo. Este período
também foi presenciado por Alfred Rochlus, que lidera o negócio operativo, desde 2007, na função de gerente e que acompanha a empresa
desde a fase de planejamento no ano de 2005, sendo desde maio de 2015 um dos sócios. A partir de agora, Manfred Kessler e Alfred Rochlus,
que acentua a sua confiança na empresa com a sua nova responsabilidade como um dos sócios, são os únicos gerentes e sócios da Assyx.
Assim, as pessoas atuantes aceitaram a plena responsabilidade.

Os dois gerentes da Assyx, Manfred Kessler e Alfred Rochlus, 
asseguraram o futuro desenvolvimento contínuo da empresa 
com a nova estrutura de sócios.

Na própria fábrica de blocos de concreto Rünz&Hoffend, estão
sendo utilizadas 15.000 placas Duroboard da Assyx. Os produtos
de concreto são produzidos com técnica de processo da Masa.
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DuroBOARD®

 define a escala para as placas
 inferiores na indústria
 do bloco de cimento.

ESTA PLACA RESISTE.

Qualidade perfeita e 
máxima produtividade
na produção dos blocos 
de cimento.
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Entretanto, as placas de base Assyx estão sendo usadas em fábri-
cas de concreto de todo o mundo e, com a placa Duroboard, a
empresa estabeleceu-se fortemente no mercado. Para uma empre-
sa jovem, a Assyx conseguiu abrir novos mercados e fidelizar clien-
tes de forma duradoura com bastante rapidez. Logo em junho de
2006 foram produzidas até 900 placas Duroboards por dia, em
três turnos.
Após um único ano, a Assyx já saíra das fronteiras europeias e con-
seguira convencer clientes na Austrália e também na África do Sul
com a sua Duroboard. Por exemplo, a Assyx entrou no mercado da
África do Sul na ICCX South Africa de 2007, na Cidade do Cabo,
organizada pela CPI worldwide.
Seguiram-se outros mercados em todo o mundo e também o
Oriente Próximo se tornou em um mercado importante para a
empresa. A grande resistência da placa Duroboard contra o calor
foi somente um dos pontos que convenceram os clientes do produ-
to da Assyx.
Atualmente, a Assyx faz parte dos fabricantes mais importantes de
placas de base para a produção de produtos de concreto e conti-
nua escrevendo a sua história de sucesso. �
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MAIS INFORMAÇÕES   

Mesmo após o décimo ano de utilização em muito boas condições.
As placas Assyx Duroboard primam pela sua vida útil longa.
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