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TenCate Grass breidt productiecapaciteit uit van TenCate XP Blade™ voor
duurzaam kunstgras
TenCate Grass heeft de productiecapaciteit van haar meest duurzame
kunstgrasproduct TenCate XP Blade™ aanzienlijk uitgebreid. Met de ingebruikname
van een additionele productielijn in Dayton (Tennessee, VS) kan TenCate Grass
voldoen aan de wereldwijd groeiende vraag naar deze slijtvaste kunstgrasvezels.
Door de sterke, structureel groeiende vraag naar TenCate XP Blade™ was de
bestaande capaciteit al geruime tijd volledig bezet en liepen de levertijden aanzienlijk
op. Met de capaciteituitbreiding voor deze slijtagebestendige vezels kan worden
voldaan aan de gestaag toenemende vraag.
Garantie op slijtagebestendigheid
Kunstgras wordt vaak zeer intensief gebruikt en slijtvastheid is dan ook van groot
belang. TenCate XP Blade™ wordt vervaardigd volgens een door TenCate ontwikkeld
uniek proces, dat aanzienlijk slijtvastere vezels oplevert dan andere processen.
TenCate Grass biedt – als enige leverancier ter wereld – een optionele garantie van
vijf jaar op slijtvastheid van TenCate XP Blade™, ongeacht het aantal gebruiksuren.
Bewezen track record
De TenCate XP Blade™ kunstgrasvezel wordt al jarenlang gebruikt in duizenden
sportvelden en trapveldjes die veelvuldig en intensief worden bespeeld. Directeur
Guido Vliegen van TenCate Grass licht toe: ‘TenCate XP Blade™ kunstgras is in de
afgelopen 8 jaren wereldwijd geïnstalleerd. In Noord- en Zuid-Amerika, Europa,
Japan en Australië voldoet TenCate XP Blade™ aan de hoogste eisen met betrekking
tot slijtvastheid en heeft daarmee een bewezen track record.’
Waardeketenmanagement
TenCate XP Blade™ wordt wereldwijd door TenCate Grass geleverd aan tal van
vooraanstaande fabrikanten van kunstgrastapijt, waaronder Astroturf, Edel Grass,
GreenFields, Limonta, Sumitomo en TigerTurf. Door samenwerking binnen de
waardeketen ontstaat een grotere controle over het totale proces, met maximale
kwaliteitsborging als resultaat. Zo geeft TenCate Grass een algehele impuls aan de
verbetering van speleigenschappen en duurzaamheid van kunstgrassportvelden.
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Digitaal beeldmateriaal is op verzoek verkrijgbaar via: media@tencate.com
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TenCate Grass ontwikkelt en produceert kunstgrascomponenten en ontwerpt
systemen voor topsport, recreatie en landschappelijke toepassingen. Samen met
haar partners streeft TenCate Grass een systeembenadering na. Dit geeft
gebruikers zekerheid over speeleigenschappen en levensduur. TenCate Grass heeft
productievestigingen in Europa, Midden-Oosten 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. De 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).

