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TenCate en DSM lanceren gezamenlijk nieuw product op Milipol 2007
Op de Milipol in Parijs, de leidende internationale vakbeurs op het gebied van
staatsveiligheid, die van 9-12 oktober 2007 wordt gehouden, zullen TenCate en
DSM gezamenlijk een nieuw pantserproduct presenteren in de TenCate Aresshield®
lijn. Het product is gemaakt met het nieuwe innovatieve Dyneema HB50 van DSM
Dyneema en resulteert in een lager gewicht. Hiermee wordt het mogelijk lichtere
bescherming tegen verschillende types munitie aan te brengen. Tevens biedt dit
materiaal meer draagcomfort door het zeer lage gewicht.
TenCate Advanced Armour is een onderdeel van de TenCate composites groep en
is een samenwerkingsverband aangegaan met DSM Dyneema voor het gebruik van
Dyneema® HB50 voor bepaalde programma’s. Hiermee beschikt TenCate over een
uniek product in de markt, waarmee wij onze voorsprong verder kunnen uitbouwen.
De samenwerking tussen TenCate Advanced Armour en DSM Dyneema is gestoeld
op de langjarige kennis die beide ondernemingen hebben op dit specialistische
gebied. DSM Dyneema heeft een zeer goede track record in deze markt.
TenCate is een leidende aanbieder van een breed scala aan producten voor
persoonlijke bescherming en voertuigenbescherming. De onderneming beschikt over
superieure producttechnologie en heeft een uitstekende toegang tot eindmarkten.
De samenwerking tussen DSM Dyneema en TenCate biedt producenten van
antiballistische vesten betere mogelijkheden om aan de toenemende eisen in
tenders en overheidsprogramma’s te kunnen voldoen.
In de markt bestaat een urgente vraag naar lichtere, meer comfortabele
bescherming, die een verhoogde protectie biedt. Modernisering van legereenheden
en binnenlandse veiligheidsdiensten vormt de aanleiding voor een groeiende vraag
op dit gebied.
Links:
DSM :
DSM Dyneema:
TenCate:

www.dsm.com
www.morestoppingpower.com , www.dyneema.com
www.tencate.com

(Dyneema®, Dyneema Purity®, en Dyneema®, the world’s strongest fiber™ zijn
handelsmerken (toepassingen) die eigendom zijn van Koninklijke DSM N.V.).
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