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TenCate opent fabriek van TenCate Geosynthetics in Chinese stad Zhuhai
Op vrijdag 13 juni wordt in de industriële zone van de Chinese stad Zhuhai in de
privincie Guangdong de nieuwe fabriek van TenCate Geosynthetics geopend door
bestuursvoorzitter ir. L. de Vries in aanwezigheid van de burgemeester van Zhuhai.
Met de productie van innovatieve geosynthetische materialen richt TenCate zich op
groeiende Aziatische markten in met name China en India. In de fabriek werken
circa 150 medewerkers.
De nieuwe productielocatie van TenCate ligt in het kloppende hart van de Chinese
bedrijvigheid, in het industriële gebied van de stad Zhuhai, nabij Hong Kong, waar
1,5 miljoen mensen werken en wonen. Met deze fabriek kan worden voorzien in de
grote vraag naar geosynthetische materialen uit verschillende Aziatische landen.
De fabriek is ingericht met machines voor de productie van materialen voor met
name TenCate Geosynthetics. Dit betreft ruim 100 weefmachines voor zogeheten
‘woven’ en later ook ‘non-woven’ materialen. Ook zijn vier extrusielijnen opgesteld.
De rest van de productie richt zich op materialen voor TenCate Industrial Fabrics.
De nieuwe fabriek is ruim van opzet. Het terrein beslaat in totaliteit 135.000 m2.
Momenteel is nog maar 28.500 m2 bebouwd. De bouwperiode besloeg slechts
driekwart jaar. Op het terrein is voorzien in een bedrijfshotel met een groot aantal
onderkomens voor de werknemers, alwaar zij vanwege de grote werkafstanden in
China gedurende langere periodes kunnen verblijven. Ook is een groot
bedrijfsrestaurant beschikbaar. In de fabriek werken circa 150 medewerkers.
De openingshandeling zal in aanwezigheid van de burgemeester van Zhuhai worden
verricht door ir L. de Vries, CEO van Royal Ten Cate. Ook zijn aanwezig de leden
van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en de betrokken
groepsdirecteuren.
______________________________________________________________________________
Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie):
Van de nieuwe fabriekslocatie van TenCate in Zhuhai zijn op dit moment nog
slechts beelden van lage resolutie beschikbaar. Na de openingsdag zijn wel beelden
van hoge resolutie beschikbaar. Email uw verzoek op: media@tencate.com
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