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TenCate Defender™ M betrokken bij uitgebreide Multi Cam® draagproef
door Australian Defence Force in Afghanistan
TenCate Protective Fabrics USA heeft TenCate Defender™ M inherent vlamwerend
weefsel geleverd ten behoeve van een uitgebreide draagproef door de Australian
Defence Force die momenteel in Afghanistan actief is. De uniformen voor de
betrokken Australische soldaten zijn vervaardigd door Crye Precision™ in Brooklyn
(New York, VS) en bedrukt met het Multi Cam® camouflagepatroon. Aan een select
aantal leden van de Australian Defence Force die in Afghanistan ‘buiten de basis’
dienen, worden kledingstukken geleverd die zijn gemaakt met TenCate Defender™ M.
Door de combinatie van de expertise in technisch textiel van TenCate en het
innovatieve kledingontwerp van Crye Precision™ zijn de Australische strijdkrachten
verzekerd van de beste bescherming en maximaal comfort. TenCate Defender™ M
wordt momenteel gedragen door de grondstrijdkrachten van de Verenigde Staten die
worden ingezet ter ondersteuning van Operatie Enduring Freedom.
Bescherming, duurzaamheid en comfort
TenCate Protective Fabrics en haar partners in de toeleveringsketen hebben het
weefsel voor dit programma vervaardigd. De uniformen worden geleverd door Crye
Precision™. Als vlamwerend weefsel voor deze uniformen is gekozen voor TenCate
Defender™ M in 6,2 ounce ripstop. Chris Corner, directeur marktinnovatie en
business development voor TenCate Defense & Tactical in de VS, zegt in een
commentaar: ‘TenCate Protective Fabrics is trots dat de Australische soldaten ons
weefsel als onderdeel van de Multi Cam® draagproef beoordelen. De TenCate
Defender™ M productportfolio is ontwikkeld om de beste combinatie van
bescherming, duurzaamheid en comfort te bieden. We zijn vereerd dat we de
mogelijkheid hebben onze materialen voor dit nieuwe programma te leveren’.
Bij herhaling gekozen
Sinds 2007 zijn TenCate Defender™ M weefsels bij herhaling gekozen door het
Amerikaanse leger en het US Marine Corps voor de grondtroepen in het Flame
Resistant Army Combat Uniform (FR-ACU) en de Marine Corp Flame Resistant
Organizational Gear (FROG)-programma's. TenCate Defender™ M weefsels worden
gemaakt van een unieke blend van vezels, waaronder Lenzing FR® rayon.
Als leider in inherent vlamvertragende materialen levert TenCate Protective Fabrics
ook weefsels voor toepassing in andere Amerikaanse programma's, zoals Inclement
Weather Combat shirts (IWCS), Army Aircrew Combat uniformen (A2CU), Improved
Combat Vehicle overalls (ICVC), Navy Shipboard jackets en Army Flash Hoods.
TenCate Defender™ M wordt tevens geleverd aan de Noorse Marine en het Soldier of
the Future-programma van het Italiaanse leger.
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TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert beschermende- en
veiligheidsweefsels voor de industrie, dienstverlening, brandweer en defensie.
TenCate Protective Fabrics heeft productievestigingen in Europa, Azië en NoordAmerika.
TenCate Protective Fabrics is gevestigd in Union City (Georgia, USA). Bij TenCate
USA zijn in de Verenigde Staten ruim 1400 mensen werkzaam.
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).

