ASSYX – trzy filary jakości
Wiodący pod względem materiałów, technologii i obsługi.

TRZY
FILARY
JAKOŚCI.

Materiały najwyższej jakości
Laminowany wielowarstwowo rdzeń i poliuretan dostarczane są firmie ASSYX przez wiodących europejskich
producentów. Rdzeń to produkowana w Finlandii przez
firmę Metsäwood pod nazwą handlową Kerto-Q laminowana wielowarstwowo płyta drewniana. Kerto-Q,
sprzedawana jako wyrób budowlany ma dopuszczenie
nadzoru budowlanego do stosowania w konstrukcjach
obiektów budowlanych. Poliuretan to opracowany
wyłącznie dla ASSYX Baydur®.
BAYDUR® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Covestro Group

Precyzyjne wykonanie
W pełni zautomatyzowany zakład produkcyjny ASSYX
jest jedyny w swoim rodzaju na skalę światową. Kontrolowane procesy produkcyjne i najnowsze technologie
gwarantują wydajność i jakość. Opatentowana metoda
wykonywania homogenicznej otuliny poliuretanowej gwarantuje absolutną precyzję wymiarową.

Kompetentna obsługa
ASSYX jest firmą prowadzoną przez inżynierów, którzy
rozumieją nie tylko własny proces produkcji, ale są też
ekspertami w zakresie stosowania podkładów produkcyjnych w przemyśle prefabrykacji betonowej.

ASSYX - oryginał jest jeden.

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
56626 Andernach (Miesenheim)
NIEMCY
Phone +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111
info@assyx.com
www.assyx.com

TA PALETA PRZETRWA: ASSYX DuroBOARD®

To, co najlepsze dla produkcji wyrobów betonowych.
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TA PALETA PRZETRWA: ASSYX DuroBOARD®

To, co najlepsze dla produkcji wyrobów betonowych.

Trzy filary jakości
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Zwiększ swój zysk dzięki zastosowaniu ASSYX DuroBOARD®.
Korzystaj z trwałości i jakości przez cały okres długotrwałej i bezproblemowej eksploatacji.
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ASSYX DuroBOARD® - wyprodukowany w pełni zautoamtyzowanym procesie, z najleszych materiałów, zawsze z
niezmiennie najwyższą precyzją, dostarczany punktualnie na czas. To jakość materiałów, jakość wykonania, jakość
obsługi klienta i serwisu.
Trzy filary jakości ASSYX!
ASSYX DuroBOARD® to doskonałe połączenie najlepszych cech fizycznych drewna i poliuretanu, materiałów
używanych w zastosowaniach wymagających podwyższonej odporności na ścieranie pod obciążeniem statycznym i
dynamicznym.
Drewno jest najstarszym i najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym, od stuleci używanym w kopalniach, konstrukcjach dachów, czy np. do palowania Wenecji. Poliuretan znajdziemy wszędzie tam, gdzie wymaga się
podwyższonej odporności na ścieranie i obciążenia dynamiczne np. w łopatkach mikserów, kółkach łyżworolek,
pasach transportowych, czy podeszwach butów do biegania.
ASSYX DuroBOARD® to wieloletnia trwałość. Rdzeń z będącego surowcem odnawialnym drewna w szczelnie zamkniętym płaszczu z poliuretanu staje się ekstremalnie trwały. W ten sposób dbamy o zasoby naturalne.

ASSYX - oryginał jest jeden.

ASSYX DuroBOARD® ...
Pomysłowa kombinacja dwóch kompodrewno, a mimo to trwała jak stal!

O

Istototą tego wynalazku jest symbioza stabilnego wymiarowo, odpornego na zginanie i skręcanie rdzenia ze sklejki z
odporną na uderzenia i ścieranie, obejmującą go szczelnie z każdej strony otuliną z poliuretanu.
ASSYX DuroBOARD jest:
®

N

s ztywna, z niską strzałką ugięcia (moduł E ≤ 10.000N/mm2
zbliżony do modułu twardego
drewna),

 dporna na ścieranie i i udero
zenia,
 dporna na warunki atmoso
feryczne (może być przechowywana na dworze),

 dporna na uderzenia (elaso
tyczność otuliny eliminuje
pęknięcia)

 porna na działanie tempeo
ratury w zakresie od -25° do
+90°C (doskonała do komór
dojrzewania i systemów
vapor),

 dporna chemicznie (można
o
stosować środki przeciwprzyczepne biodegradowalne i na
bazie oleju mineralnego),
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• Z pomocą ASSYX DuroBOARD® osiągniesz doskonałą jakość.
100% „kostka w kostkę“.

 odoszczelna (bez problemu
w
może być płukana wodą)

nentów: drewna i poliuretanu. Lekka jak

H

• Z pomocą ASSYX DuroBOARD® zwiększysz wydajność do 25%.

 dporna na złamania (nie łamie
o
się po upuszczeniu)
łatwa w obsłudze (lekka jak
drewno)

Odpadające krawędzie, pęknięcia,
niejednolita wytrzymałość należą
do przeszłości.

oraz
 ptymalnie i niezmiennie wyo
dajnie przekazująca wibrację
przez cały okres użytkowania
dzięki szczelnej, obejmującej
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• O
 krywająca rdzeń z każdej strony,

• R
 dzeń z laminowanego wielowarstwo-

• E
 liminująca wszystkie ostre krawędzie i

precyzyjnie wykonana, odporna na

wo drewna daje ASSYX DuroBOARD®

narożniki 10 mm faza to znak rozpoz-

uderzenia i ścieranie otulina poliuretano-

wysoką odporność na zginanie z mo-

nawczy projektu ASSYX DuroBOARD®.

wa gwarantuje optymalną ochronę pr-

dułem E = 10.000N/mm2. Stabilna

zed wpływem czynników zewnętrznych.

struktura

drewna

długowłóknistego

gwarantuje doskonałe przenoszenie
wibracji.
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Zwiększona wydajność i podniesiona jakość Państwa wyrobów!
Poszerzony ich asortyment.
Niezmiennie najwyższa jakość przez wiele lat!

Jakość w %

Czas

ASSYX DuroBOARD®
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90,0
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Trzy filary jakości –
Niezawodne. Warte swojej ceny. Dobre.
ASSYX DuroBOARD® to podkład produkcyjny, który żywotnością dorównuje maszynie do produkcji wyrobów betonowych.
ASSYX jest niezależnym przedsiębiorstwem.
Z Andernach nasze podkłady dostarczamy na cały świat. Jesteśmy wspierani przez sieć sprzedaży, dzięki czemu nasi klienci mogą liczyć na fachowe
wsparcie i doradztwo na najwyższym poziomie.
Skorzystajcie Państwo z naszych osiągnięć i przekonajcie się do jakości
naszych produktów.

Dalsze informacje można znaleźć na naszej witrynie internetowej
www.
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Wzrost jakości dzięki zastosowaniu

Chętnie dostarczymy Państwu podkłady testowe
Jest wiele powodów, dla których warto wybrać ASSYX DuroBOARD®. Najważniejsze jednak jest to, że od 10 lat nasi
klienci z zadowoleniem używają ich w wielu zakładach na całym świecie.
ASSYX DuroBOARD® dostępny jest we wszystkich najczęściej stosowanych wymiarach: 800 - 1.800 mm szerokości;
500 - 1.400 mm długości i 30 - 60 mm grubości.

125,0

Wzrost wydajności dzięki zastosowaniu

O
n

137,5

Dzięki temu inwestycja w ASSYX DuroBOARD® amortyzuje się w krótszym czasie.

cały rdzeń powłoce (krótszy
czas wibracji to mniejsze
zużycie maszyny i mniej rozsegregowane składniki mieszanki).
Blachy podformowe nie są już
potrzebne.

Wydajność w %
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Zwiększ swój zysk dzięki zastosowaniu ASSYX DuroBOARD®.
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ASSYX DuroBOARD® - wyprodukowany w pełni zautoamtyzowanym procesie, z najleszych materiałów, zawsze z
niezmiennie najwyższą precyzją, dostarczany punktualnie na czas. To jakość materiałów, jakość wykonania, jakość
obsługi klienta i serwisu.
Trzy filary jakości ASSYX!
ASSYX DuroBOARD® to doskonałe połączenie najlepszych cech fizycznych drewna i poliuretanu, materiałów
używanych w zastosowaniach wymagających podwyższonej odporności na ścieranie pod obciążeniem statycznym i
dynamicznym.
Drewno jest najstarszym i najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym, od stuleci używanym w kopalniach, konstrukcjach dachów, czy np. do palowania Wenecji. Poliuretan znajdziemy wszędzie tam, gdzie wymaga się
podwyższonej odporności na ścieranie i obciążenia dynamiczne np. w łopatkach mikserów, kółkach łyżworolek,
pasach transportowych, czy podeszwach butów do biegania.
ASSYX DuroBOARD® to wieloletnia trwałość. Rdzeń z będącego surowcem odnawialnym drewna w szczelnie zamkniętym płaszczu z poliuretanu staje się ekstremalnie trwały. W ten sposób dbamy o zasoby naturalne.

ASSYX - oryginał jest jeden.

ASSYX DuroBOARD® ...
Pomysłowa kombinacja dwóch kompodrewno, a mimo to trwała jak stal!
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Zwiększona wydajność i podniesiona jakość Państwa wyrobów!
Poszerzony ich asortyment.
Niezmiennie najwyższa jakość przez wiele lat!
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Trzy filary jakości –
Niezawodne. Warte swojej ceny. Dobre.
ASSYX DuroBOARD® to podkład produkcyjny, który żywotnością dorównuje maszynie do produkcji wyrobów betonowych.
ASSYX jest niezależnym przedsiębiorstwem.
Z Andernach nasze podkłady dostarczamy na cały świat. Jesteśmy wspierani przez sieć sprzedaży, dzięki czemu nasi klienci mogą liczyć na fachowe
wsparcie i doradztwo na najwyższym poziomie.
Skorzystajcie Państwo z naszych osiągnięć i przekonajcie się do jakości
naszych produktów.

Dalsze informacje można znaleźć na naszej witrynie internetowej
www.
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Wzrost jakości dzięki zastosowaniu

Chętnie dostarczymy Państwu podkłady testowe
Jest wiele powodów, dla których warto wybrać ASSYX DuroBOARD®. Najważniejsze jednak jest to, że od 10 lat nasi
klienci z zadowoleniem używają ich w wielu zakładach na całym świecie.
ASSYX DuroBOARD® dostępny jest we wszystkich najczęściej stosowanych wymiarach: 800 - 1.800 mm szerokości;
500 - 1.400 mm długości i 30 - 60 mm grubości.
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Dzięki temu inwestycja w ASSYX DuroBOARD® amortyzuje się w krótszym czasie.

cały rdzeń powłoce (krótszy
czas wibracji to mniejsze
zużycie maszyny i mniej rozsegregowane składniki mieszanki).
Blachy podformowe nie są już
potrzebne.
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Zwiększ swój zysk dzięki zastosowaniu ASSYX DuroBOARD®.
Korzystaj z trwałości i jakości przez cały okres długotrwałej i bezproblemowej eksploatacji.
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ASSYX DuroBOARD® - wyprodukowany w pełni zautoamtyzowanym procesie, z najleszych materiałów, zawsze z
niezmiennie najwyższą precyzją, dostarczany punktualnie na czas. To jakość materiałów, jakość wykonania, jakość
obsługi klienta i serwisu.
Trzy filary jakości ASSYX!
ASSYX DuroBOARD® to doskonałe połączenie najlepszych cech fizycznych drewna i poliuretanu, materiałów
używanych w zastosowaniach wymagających podwyższonej odporności na ścieranie pod obciążeniem statycznym i
dynamicznym.
Drewno jest najstarszym i najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym, od stuleci używanym w kopalniach, konstrukcjach dachów, czy np. do palowania Wenecji. Poliuretan znajdziemy wszędzie tam, gdzie wymaga się
podwyższonej odporności na ścieranie i obciążenia dynamiczne np. w łopatkach mikserów, kółkach łyżworolek,
pasach transportowych, czy podeszwach butów do biegania.
ASSYX DuroBOARD® to wieloletnia trwałość. Rdzeń z będącego surowcem odnawialnym drewna w szczelnie zamkniętym płaszczu z poliuretanu staje się ekstremalnie trwały. W ten sposób dbamy o zasoby naturalne.
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Zwiększona wydajność i podniesiona jakość Państwa wyrobów!
Poszerzony ich asortyment.
Niezmiennie najwyższa jakość przez wiele lat!
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Trzy filary jakości –
Niezawodne. Warte swojej ceny. Dobre.
ASSYX DuroBOARD® to podkład produkcyjny, który żywotnością dorównuje maszynie do produkcji wyrobów betonowych.
ASSYX jest niezależnym przedsiębiorstwem.
Z Andernach nasze podkłady dostarczamy na cały świat. Jesteśmy wspierani przez sieć sprzedaży, dzięki czemu nasi klienci mogą liczyć na fachowe
wsparcie i doradztwo na najwyższym poziomie.
Skorzystajcie Państwo z naszych osiągnięć i przekonajcie się do jakości
naszych produktów.

Dalsze informacje można znaleźć na naszej witrynie internetowej
www.
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Wzrost jakości dzięki zastosowaniu

Chętnie dostarczymy Państwu podkłady testowe
Jest wiele powodów, dla których warto wybrać ASSYX DuroBOARD®. Najważniejsze jednak jest to, że od 10 lat nasi
klienci z zadowoleniem używają ich w wielu zakładach na całym świecie.
ASSYX DuroBOARD® dostępny jest we wszystkich najczęściej stosowanych wymiarach: 800 - 1.800 mm szerokości;
500 - 1.400 mm długości i 30 - 60 mm grubości.
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Dzięki temu inwestycja w ASSYX DuroBOARD® amortyzuje się w krótszym czasie.

cały rdzeń powłoce (krótszy
czas wibracji to mniejsze
zużycie maszyny i mniej rozsegregowane składniki mieszanki).
Blachy podformowe nie są już
potrzebne.

Wydajność w %
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Czas

ASSYX – trzy filary jakości
Wiodący pod względem materiałów, technologii i obsługi.

TRZY
FILARY
JAKOŚCI.

Materiały najwyższej jakości
Laminowany wielowarstwowo rdzeń i poliuretan dostarczane są firmie ASSYX przez wiodących europejskich
producentów. Rdzeń to produkowana w Finlandii przez
firmę Metsäwood pod nazwą handlową Kerto-Q laminowana wielowarstwowo płyta drewniana. Kerto-Q,
sprzedawana jako wyrób budowlany ma dopuszczenie
nadzoru budowlanego do stosowania w konstrukcjach
obiektów budowlanych. Poliuretan to opracowany
wyłącznie dla ASSYX Baydur®.
BAYDUR® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Covestro Group

Precyzyjne wykonanie
W pełni zautomatyzowany zakład produkcyjny ASSYX
jest jedyny w swoim rodzaju na skalę światową. Kontrolowane procesy produkcyjne i najnowsze technologie
gwarantują wydajność i jakość. Opatentowana metoda
wykonywania homogenicznej otuliny poliuretanowej gwarantuje absolutną precyzję wymiarową.

Kompetentna obsługa
ASSYX jest firmą prowadzoną przez inżynierów, którzy
rozumieją nie tylko własny proces produkcji, ale są też
ekspertami w zakresie stosowania podkładów produkcyjnych w przemyśle prefabrykacji betonowej.

ASSYX - oryginał jest jeden.

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
56626 Andernach (Miesenheim)
NIEMCY
Phone +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111
info@assyx.com
www.assyx.com

TA PALETA PRZETRWA: ASSYX DuroBOARD®

To, co najlepsze dla produkcji wyrobów betonowych.

