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Amerikaanse leger informeert TenCate over het doorleveren van
Defender™M voor tenminste USD 100 miljoen in de komende 12 maanden
TenCate verwacht dat de vraag naar producten voor defensie blijft toenemen. De
omzet van de bestaande TenCate Defender™M weefsels zal blijven versnellen.
Nieuwe TenCate Defender™M weefsels worden in nauwe samenwerking met het
Amerikaanse leger ontwikkeld en zullen later dit jaar gaan bijdragen.
TenCate Defender™M weefsels zijn geselecteerd als standaardweefsel voor de
vlamwerende gevechtsuniformen die worden gedragen door het Amerikaanse leger
en de Amerikaanse marine. De reacties die TenCate heeft ontvangen op de
TenCate Defender™M weefsels zijn zonder uitzondering positief en maken melding
van een beperking van de verwondingen na IED (Improvised Explosive Device)
aanvallen in Irak en Afghanistan. Sinds de introductie in maart 2007 is de verkoop
van TenCate Defender™M aan het Amerikaanse leger voortdurend en in steeds
sneller tempo toegenomen. Naast TenCate Defender™M levert TenCate ook andere
weefsels aan het Amerikaanse leger, bijvoorbeeld Gen2 materiaal op basis van
aramide.
Nieuwe TenCate Defender™M weefsels
De positie van TenCate bij het Amerikaanse leger wordt steeds sterker. In
samenwerking met diverse afdelingen van het Amerikaanse leger worden
innovatieve producten ontwikkeld op basis van gepatenteerde TenCate
technologieën. TenCate Defender™MX is daar een goed voorbeeld van. Het is een
stretchweefsel voor gevechtsuniformen dat meer comfort en mobiliteit biedt. Het
wordt binnenkort in de praktijk getest door soldaten. Deze weefsels geven soldaten
maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid wat hun prestaties in het veld ten goede
komt. Daarnaast bieden ze uitstekende bescherming tegen hitte en vuur.
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Koninklijke Ten Cate nv
TenCate is de multinationale onderneming die textieltechnologie en chemische
processen combineert bij de ontwikkeling en productie van specialistische
materialen. TenCate’s materialen kunnen worden verdeeld in vier
toepassingsgebieden: veiligheid & bescherming, ruimtevaart & luchtvaart, sport &
vrije tijd en milieu & infrastructuur. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
kunstgras en geosynthetics. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext.
Voor meer informatie: www.tencate.nl

