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CCS Composites ontvangt Silver Boeing Supplier Performance Award
CCS Composites in Fairfield (Californië), VS – een volledige dochteronderneming
van TenCate Advanced Composites – ontvangt de Boeing Performance Excellence
Award 2011. De Boeing Company reikt deze onderscheiding jaarlijks uit als
erkenning van leveranciers die superieur hebben gepresteerd. CCS Composites
heeft in een periode van twaalf maanden elke maand een zilveren klassering
aangaande composiet performance behaald.
Dit keer heeft Boeing 529 leveranciers onderscheiden die ofwel een Goud- of een
Zilver-klassering van de Boeing Performance Excellence Award hebben behaald.
CCS Composites is een van de slechts 407 leveranciers die een onderscheiding op
Zilver-niveau ontvingen. Paul Draghi, directeur operations van moederonderneming
TenCate Advanced Composites Noord-Amerika, stelt: ‘Deze onderscheiding is
vooral van betekenis vanwege de investeringen van TenCate in productiecapaciteit.
TenCate handhaafde het hoge leveringsniveau en de kwaliteitsnorm terwijl we ook
de verhuizing afrondden naar een nieuwe en grotere aerospacevestiging in Fairfield,
Californië. TenCate erkent immers het belang van tijdige levering, hoge kwaliteit en
concurrerende prijzen en levertijden’.
TenCate Advanced Composites ontwikkelt en produceert, via de volledige
dochteronderneming CCS Composites, geperste onderdelen voor het Boeing V-22
Osprey-programma en de F-18 programma’s. Daarnaast levert TenCate laagdiëlektrische composieten voor radarkoepels in het Boeing 787- en het EA-18
Growler-programma, en TenCate Cetex® thermoplastische composieten voor
verschillende vliegtuigtypen van Boeing.
TenCate Advanced Composites Noord-Amerika
Morgan Hill (Californië), Verenigde Staten van Amerika, dinsdag 28 februari 2012
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over de Boeing Performance Excellence Award:
http://www.boeing.com/companyoffices/doingbiz/supplier_portal/bpea.html.
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TenCate Advanced Composites is een toonaangevende fabrikant van prepreg
thermoset en thermoplastische composieten voor luchtvaart, ruimtevaart en
industriële markten. TenCate levert via haar volle dochteronderneming CCS
Composites LLC, geperste vormdelen en ontwerpdiensten aan de
luchtvaartindustrie. TenCate Advanced Composites heeft vestigingen in Europa 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. 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).

