CORPORATE

Persbericht

corporate communicatie

TenCate Grass en partners overhandigen TenCate Performance Warranty
certificaat aan Flevo Boys in Emmeloord
TenCate Grass overhandigt op woensdag 13 april 2011 samen met zakenpartners
Edel Grass en Oranjewoud Realisatie het TenCate Performance Warranty certificaat
aan voetbalvereniging Flevo Boys in Emmeloord. Met de introductie van de TenCate
Performance Warranty biedt TenCate Grass als eerste in de internationale
kunstgrasindustrie een garantie en verzekering op de performance en duurzaamheid
van kunstgrasvelden die zijn gemaakt met TenCate componenten.
De TenCate Performance Warranty is een initiatief van kunstgrasproducent TenCate
Grass in samenwerking met zakenpartners Edel Grass en Oranjewoud Realisatie. SGS
Intron is de onafhankelijke certificerende instelling. In samenwerking met SGS Intron
is een certificeringsprogramma opgesteld dat aantoont dat de betrokken partijen de
voor deze systematiek relevante processen beheersen. Alle zakenpartners zijn
onlangs door SGS Intron gecertificeerd ten behoeve van onder meer Flevo Boys.
Garantieverzekering
Deze garantie wordt aangeboden via geselecteerde en gecertificeerde zakenpartners.
Op basis van het ketencertificaat heeft Allianz Nederland Groep een
performancegarantieverzekering afgegeven voor het kunstgrasveld van Flevo Boys.
Hierbij wordt een FIFA 2 Star-performance voor een periode van vijf jaar
gegarandeerd. Zo wordt de eigenaar en exploitant van een kunstgrassysteem
optimale kwalitatieve en financiële zekerheid geboden.
Ketenmanagement
Als wereldmarktleider in componenten voor kunstgrassystemen (kunstgrasvezels en
backing voor het kunstgrastapijt) streeft TenCate Grass naar constante verbetering
van kwalitatieve aspecten en levensduur van sportvelden waarin haar componenten
zijn verwerkt. Om die verbetering te realiseren, is het van groot belang dat
betrokken partners in de keten van de productie en installatie van een
kunstgrassysteem voldoen aan deze hoge eisen. Dit kan alleen worden bereikt door
een optimale samenwerking in de keten.
TenCate Grass
Nijverdal, vrijdag 8 april 2011
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De overhandiging van het certificaat aan voetbalvereniging Flevo Boys vindt plaats
op woensdag 13 april 2011 tussen 12.00 tot 13.30 uur op Sportpark Ervenbos
aan de Espelerlaan 80 in Emmeloord.
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).

