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Koninklijke Ten Cate koopt kunstgrasproducent in USA
Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) heeft
Polyloom Corporation of America overgenomen. Polyloom produceert en
verkoopt kunstgrasvezels voor de Amerikaanse markt. Het bedrijf heeft thans
een omzet van ƒ 35 miljoen gulden (ca. € 16 miljoen), telt 120 medewerkers en is
gevestigd in Dayton, Tennessee.
De overname past in de buy and build-strategie van Koninklijke Ten Cate. Deze is
gericht op groei door het stimuleren van veelbelovende bedrijven, innovatie en
procesverbetering. Daarnaast worden marktposities versterkt door acquisities van
ondernemingen met vergelijkbare of complementaire activiteiten. De onderneming
richt zich daarbij op aantrekkelijke nichemarkten. Kunstgras is een voorbeeld van een
dergelijke markt.
Thiolon® Grass, business unit van Ten Cate Nicolon te Nijverdal, is wereldmarktleider
op het gebied van kunstgrasvezels voor sporttoepassingen. Zij heeft reeds een exportpositie in de Verenigde Staten opgebouwd. De marktvraag is groter dan de
productiecapaciteit. Polyloom beschikt over reservecapaciteit, zodat de acquisitie van
Polyloom een welkome bundeling van krachten betekent.
Eind oktober vorig jaar heeft Koninklijke Ten Cate Nymplex te Nijmegen
overgenomen. Dit extrusiebedrijf produceert specialistische garens en voegt specifieke
technologie toe aan Thiolon® Grass. Daardoor kan het bedrijf een nieuwe generatie
kunstgrasvezels produceren waarin de goede eigenschappen van zowel natuurlijk gras
als kunstgras gecombineerd worden.
In de Verenigde Staten wordt kunstgras vooral toegepast in golfbanen, baseball- en
American football-velden, waarbij het toegepaste materiaal verschuift van nylon naar
polyethyleen. In Europa wordt kunstgras al langer toegepast in hockey- en
tennisvelden. Door intensieve research is Thiolon® Grass er de laatste jaren in
geslaagd kunstgras op basis van polyethyleen in de vorm van LSR (Lower Sliding
Resistance) steeds meer geschikt te maken voor voetbaltoepassingen. Daardoor wint
kunstgras ook in deze in potentie omvangrijke markt snel aan populariteit.
Koninklijke Ten Cate publiceert haar jaarcijfers op 21 februari aanstaande.
Almelo, 9 februari 2001
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