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TenCate-dochter Xennia sluit overeenkomst met printkopproducent Trident
TenCate-dochteronderneming Xennia Technology in Letchworth (Engeland) heeft
vandaag bekendgemaakt een overeenkomst te hebben gesloten met printkopproducent
Trident uit Brookfield (Verenigde Staten) voor de levering van industriële
inkjetprintkoppen voor een aantal specifieke toepassingsgebieden. Trident levert
exclusief aan Xennia printkoppen ten behoeve van industriële textieldecoratie en
afwerking, alsook voor het coaten van andere industriële producten.
De printkoptechnologie van Trident is belangrijk voor Xennia omdat deze koppen zeer
robuust zijn en volledig aansluiten op de modulaire inkjetoplossingen die Xennia op de
belangrijkste industriële markten brengt. Daarnaast zijn deze printkoppen vooral
bestemd voor het verspuiten van relatief grote inktdruppels. Dit leidt tot uniforme
inktlagen die ideaal zijn voor industriële coating. De Trident printkoppen kunnen
worden gebruikt in inkjetsystemen van Xennia voor onder meer textiel en de decoratie
van (interieur-)producten.
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Voor meer informatie:
Meer informatie – waaronder het persbericht van Xennia – staat vermeld op de
internetsite van Xennia: www.xennia.com
Achtergrondinformatie over Trident via: www.trident-itw.com
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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).
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Xennia Technologie ltd is specialist in inkjettechnologie voor industriële toepassingen.
Als ‘s werelds toonaangevend, chemiegedreven industriële inkjet-integrator heeft
Xennia verouderde productieprocessen radicaal veranderd door betrouwbare
inkjetoplossingen te ontwikkelen voor markten als productdecoratie, keramiek,
textielbedrukking en elektronica. Oplossingen van Xennia omvatten R&D-faciliteiten,
printers- en printmodules, software en drukvloeistoffen. Xennia heeft een vestiging in
het Verenigd Koninkrijk en in Nederland.

