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Buffalo Bills spelen in nieuw seizoen op een van de meest geavanceerde
kunstgrasvelden met TenCate technologie in de Verenigde Staten
Op zaterdag 27 augustus speelt American-footballteam de Buffalo Bills uit de NFL
zijn eerste thuiswedstrijd op een van de technisch meest geavanceerde
kunstgrasvelden in de Verenigde Staten. Als toonaangevende leverancier van
sportvelden heeft A-Turf, Inc (Buffalo, New York, VS), de installatie van het ATurf® Titan-systeem bij het Ralph Wilson Stadium in Orchard Park, New York
verzorgd. A-Turf koos voor TenCate Monoslide Ultra™ met TenCate XQ™
technologie en TenCate XP Blade™ kunstgrasvezel bij het ontwikkelen van het
eerste NFL-veld om te garanderen dat het thuisspelende team de hoogste
veldprestaties heeft zonder concessies te doen aan de duurzaamheid.
De combinatie van TenCateXQ™ -technologie en TenCate XP Blade™ biedt naast
onovertroffen duurzaamheid en bespeelbaarheid, een natuurlijke uitstraling die
ongeëvenaard is. Deze combinatie is een grote sprong voorwaarts in de
kunstgrastechnologie. Het biedt het beste van twee werelden door de combinatie
van de natuurlijke uitstraling van TenCate Monoslide™ met TenCate XQ™technologie en de ongeëvenaarde duurzaamheid van TenCate XP Blade™. Dit zorgt
voor een baanbrekend kunstgrassysteem dat er niet alleen geweldig uit ziet, maar
ook presteert op het hoogste niveau.
Guido Vliegen, global group director van TenCate Grass, licht toe: ‘Toen de
beslissing werd genomen om in het Ralph Wilson Stadium een nieuw
kunstgrassysteem te installeren, wilden teamofficials hun spelers een ondergrond
bieden die zowel stevig als snel is maar tegelijkertijd uitzonderlijk speelbaar blijft
zonder dat dit ten koste gaat van de natuurlijke uitstraling waar kunstgras
tegenwoordig om bekendstaat. De selectie van TenCate XQ™-technologie en
TenCate XP Blade™ voorziet de Buffalo Bills van deze functionaliteiten’.
TenCate XP Blade™
TenCate XP Blade™ wordt al jaren gebruikt op meer dan 3.500 sportvelden en
speeloppervlaktes die onderhevig zijn aan frequent en intensief gebruik. Guido
Vliegen legt uit: ‘TenCate XP Blade™ kunstgras is in de afgelopen acht jaar overal
ter wereld geïnstalleerd. In Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Japan en Australië
voldoet TenCate XP Blade™ aan de hoogste eisen met betrekking tot
slijtageweerstand en wereldwijd heeft het dus een bewezen reputatie’.
TenCate XQ™-technologie
Een structurele 3D-vorm, zoals die van de TenCate Monoslide Ultra™ monofilament,
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presteert het beste in samenwerking met de baanbrekende TenCate XQ™technologie. Deze gepatenteerde technologie zorgt voor de benodigde sterkte om
de belangrijkste spanningen op de kunstgrasvezels te kunnen weerstaan. 3Dmonofilamenten zonder deze technologie zullen minder veerkrachtig zijn, sneller
slijten en minder scheurbestendig zijn.
Gewaardeerd partnerschap
TenCate zet zich in voor het bevorderen van verbeteringen in het ontwerp van
kunstgrassystemen om prestaties en de tevredenheid van spelers te bevorderen.
Guido Vliegen vult aan: ‘Al decennialang wordt TenCate Grass erkend als de
wereldleider op het gebied van innovatieve kunstgrasvezels en backing voor
kunstgrassystemen. Daarnaast wordt TenCate Grass erkend als de wereldwijde
marktleider in technologische ontwikkelingen en verbeteringen met betrekking tot
kunstgrasvelden’.
TenCate Grass onderkent dat alleen door een optimale samenwerking met de beste
partners, de meest geavanceerde kunstgrassystemen kunnen worden aangeboden.
Daarom kiest TenCate voor de beste leveranciers van essentiële
kunstgrascomponenten en partners die worden erkend als de beste binnen de
kunstgrasmarkt.
TenCate Grass Americas
Dayton (Tennessee), Verenigde Staten van Amerika, 26 augustus 2011
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TenCate Grass
Guido Vliegen, global group director TenCate Grass
Telefoon
: +1 770 306 4277
Mobiel
: +1 770 317 8170
E-mail
: g.vliegen@tencate.com
Internet
: www.tencategrass.com
TenCate (corporate)
Jaap de Carpentier Wolf, hoofd corporate communicatie
Telefoon
: +31 (0)546 544 306
Mobiel
: +31 (0)6 233 173 52
E-Mail
: media@tencate.com
Internet
: www.tencate.com

Pagina

3/3

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).

