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PRODUTOS DE CONCRETO
Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Alemanha

Placa de base com núcleo laminado e revestimento de
plástico com demanda em todo o mundo há dez anos
A empresa Assyx exporá já pela quarta vez seguida na bauma em Munique e apresentará as suas placas de base Assyx DuroBoard®.
Além disso, a empresa fundada em 2006 celebra este ano o seu décimo aniversário.

Estande da Assyx na bauma 2007

O ambiente da bauma nos anos de 2007,
2010 e 2013 também reflete muito bem o
desenvolvimento da empresa Assyx. Em
2007, o setor estava animador e a Assyx
conseguiu, enquanto empresa, um início de
sucesso de sonho.
Na bauma 2010 já tinha passado a pior
fase da crise financeira mundial, que, no
entanto, também afetou fortemente a indústria da construção mundial e da qual muitos mercados ainda hoje não recuperaram.
Como empresa ainda muito jovem, a Assyx
teve que lutar contra os efeitos da crise,
mas conseguiu tomar as decisões certas
para o desenvolvimento contínuo bem-sucedido e sair da crise ainda mais forte do que

A Assyx DuroBoard® é solicitada em todo o
mundo há dez anos

antes. A bauma 2013 mostrou depois um
setor já consolidado. E ficou evidente que
a Assyx encontrara a sua posição fixa nele.
Em 2016, a Assyx se apresentará como fornecedor estabelecido e um dos líderes
mundiais de placas de base de alta qualidade para a indústria dos blocos de concreto. Com a sua tecnologia de produção
ultra moderna, a Assyx faz parte dos criadores de tendências do setor.
Por trás desta história de sucesso estão o
poder de inovação, a coragem empresarial, o poder de decisão e um trabalho de
desenvolvimento contínuo e coerente.

Yipin Pigments
is a leader in the pigment industry.
■ Yipin specializes in all types of pigments.
■ Yipin has a worldwide customer base with customers in Germany,
Australia, Russia, Turkey, USA and China.
■ Yipin is ISO-9001 quality certified and ISO-14000 environment certified.
■ Yipin supplies to a host of different industries such as Construction,
Paint, Coatings, Plastics, Rubber, Ceramic, Printing, Paper, Cosmetic
and Pharmaceutical to name a few.

"Apenas o melhor é suficientemente bom. A
Assyx apenas disponibiliza materiais de
qualidade muito elevada e nós apenas
adquirimos esses", é assim que o gerente
Alfred Rochlus, que também é sócio da
Assyx GmbH & Co. KG desde maio de
2015, descreve a filosofia da empresa. "A
nossa instalação de produção totalmente
automática é única em todo o mundo. A
Assyx é dirigida por engenheiros que, por
um lado, compreendem a sua própria tecnologia de produção e, por outro, também
são peritos no que diz respeito a como
lidar com as placas de base na produção
de blocos de concreto."
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