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Persbericht
TenCate sponsort Nederlands paviljoen op World Expo 2010 in Shanghai
TenCate sponsort het kunstgras voor het Nederlandse paviljoen tijdens de
Wereldtentoonstelling 2010 in Shanghai. TenCate Grass heeft in de afgelopen jaren
een leidende positie opgebouwd in de Aziatische kunstgrasmarkt. Deze markt
kenmerkt zich door aanhoudende groei, gestimuleerd door een toenemend aantal
nieuwe gebruikers en verhoogde voorkeur voor kunstgras.
Onder het Nederlandse ‘Happy Street‘ paviljoen – dat is gebouwd als een Hollandse
mini-stad langs een ‘zwevende’ straat in de vorm van het Chinese geluksgetal 8 –
wordt het kunstgras van TenCate Grass in de kleuren grasgroen en waterblauw
geïnstalleerd. Het kunstgras is gemaakt van de TenCate Tapeslide XP™ vezel, een
duurzame en slijtvaste grasvezel. Deze moderne vertaling van het weidse Nederlandse
landschap is tezamen met het paviljoen ontworpen door kunstenaar John Körmeling.
De wereldtentoonstelling wordt in mei geopend.
TenCate Grass levert de kunstgrasvezels en backing. TenCate is reeds lange tijd
succesvol actief op de Chinese kunstgrasmarkt en speciale TenCate Grass
kunstgrasvezels zijn gebruikt voor een aantal vooraanstaande evenementen. Zo was
het hockey kunstgrasveld tijdens de Olympische Spelen in Beijing (2008) gemaakt van
de modernste kunstgrasvezels van TenCate Grass. Verder leverde TenCate Grass in
2009 wederom het kunstgras voor de Nationale Vlag Garde in de Verboden Stad in
Beijing. En eind 2009 werden tijdens de East Asia Games in Hong Kong de
hockeywedstrijden gespeeld op kunstgrasvelden gemaakt van materialen van TenCate
Grass.
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TenCate Grass ontwikkelt en produceert kunstgrascomponenten en ontwerpt
systemen voor topsport, recreatie en landschappelijke toepassingen. Samen met haar
partners streeft TenCate Grass een systeembenadering na. Dit geeft gebruikers
zekerheid over speeleigenschappen en levensduur. TenCate Grass heeft
productievestigingen in Europa, Midden-Oosten en Noord-Amerika.
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart;
infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

