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PRODUTOS DE CONCRETO 

Os pallets de produção de eficiência comprovada
podem ser inspecionados de perto na bauma 2013

Assyx GmbH & Co.KG,56626 Andernach, Alemanha

A Assyx GmbH & Co. A KG de Andernach, Alemanha, irá apresentar o Assyx DuroBoard no stand 326 no Hall C1 na bauma em Munique de 15
a 21 de abril de 2013. O pallet de produção de alta qualidade é utilizado na fabricação de produtos de concreto e ganha cada vez mais popu-
laridade com os fabricantes. 

A Assyx irá apresentar mais uma vez o
Assyx DuroBoard aos visitantes da feira
internacional em 2013, na bauma em
Munique, a feira líder internacional para
construção e máquinas de material de
construção bem como veículos e equipa-
mentos. Na maior feira do mundo os visi-
tantes poderão inspecionar o pallet de pro-
dução inovador em detalhes e checar as
vantagens do produto.

“As propriedades materiais do DuroBoard
e sua qualidade e longevidade convencem
cada vez mais os operadores de instala-
ções de concreto. A estrutura do DuroBoard
é exemplar e fixou um novo padrão como
pioneira. A estreita cooperação com a
Bayer MaterialScience AG no desenvolvi-
mento do DuroBoard foi muito válida”,
explica Alfred Roschlus, diretor da Assyx
responsável pelas vendas internacionais. 

A produtividade e a qualidade são convin-
centes O Assyx DuroBoard, que é produzi-
do em Andernach há sete anos, provou sua
praticidade e é popular entre os especialis-
tas. Este também é o caso da Rünz &
Hoffend KG em Urmitz. A empresa fabrica
180.000 m3 por ano de materiais de cons-
trução de paredes isolados termicamente e
de alta qualidade na instalação de produ-
ção automatizada. 

O diretor de obras Roland Neumann apon-
ta as vantagens: “Utilizamos o DuroBoard
por quase sete anos. Comparado aos nos-
sos pallets antigos, o DuroBoard vale a
pena desde o primeiro dia, devido a sua
grande produtividade e qualidade dos blo-
cos, além da durabilidade dos pallets de
produção da Assyx.” 

Utilizado no mundo todo 

Hoje, mais de 300.000 pallets de produ-
ção são utilizados em todo o mudo. Além
do mercado alemão e do centro da
Europa, a Assyx também foi bem sucedida
no Oriente Médio e se tornou um impor-
tante fornecedor no Kwait, Dubai, Omã e
Arábia Saudita. Alfred Rochlus diz: “Por

último, mas não menos importante, a
bauma é de nosso interesse por causa do
país parceiro deste ano, a Indonésia. O
maior dos países do sudeste asiático ofere-
ce um enorme potencial com a sua indús-
tria de construção em expansão.” �
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MAIS INFORMAÇÕES 

Roland Neumann, diretor de vendas na Rünz & Hoffend KG (à direita) e o diretor 
Alfred Rochlus da Assyx inspecionam os pallets de produção. 15.000 pallets de produção
DuroBoard estão em uso contínuo nas máquinas de produção automáticas dos fabricantes
de materiais de construção desde 2006 e promovem processos livres de problemas
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