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TenCate Grass breidt wereldwijde textureercapaciteit kunstgrasgarens uit
TenCate Grass heeft haar textureercapaciteit in de Verenigde Staten en Europa
aanzienlijk uitgebreid. Door het opstarten van de geavanceerde apparatuur wordt
TenCate Grass in staat gesteld aan de grote vraag naar kunstgrasgarens voor
sportvelden en landscaping te voldoen.
Met het textureerproces worden natuurlijke gekrulde vezels vervaardigd, die vooral
worden toegepast in sportvelden met een bijzonder vlak en glad oppervlak (hockey,
golf et cetera) en als ‘wortelzone’ voor een aantal landscapingproducten. Voor
landscaping toepassingen levert het een natuurlijke uitstraling op.
Guido Vliegen, global group director TenCate Grass licht toe: ‘Sinds de installatie
van onze eerste textureerapparatuur ruim twee jaar geleden, heeft TenCate Grass
de standaard gezet met haar hoge kwaliteit, die aanleiding was voor een snel
groeiende vraag naar onze getextureerde kunstgrasgarens. Als gevolg daarvan
heeft de vraag naar deze producten de capaciteit in 2010 overstegen. Met de
nieuwe uitbreiding is TenCate Grass weer in staat te voldoen aan de vraag, en de
Europese en Amerikaanse markten adequaat te bedienen’.
Omzetgroei van speciale vezels
Naast getextureerde vezels signaleert TenCate Grass ook groei in alle andere
speciale kunstgrasproducten, zoals TenCate XP Blade™. TenCate Grass heeft begin
dit jaar al haar capaciteit voor dergelijke producten uitgebreid. In 2010 bedroeg de
autonome omzetgroei van de TenCate Grass-groep ruim 10%.
Value chain management
TenCate kunstgrascomponenten worden wereldwijd geleverd aan tal van
prominente leveranciers en producenten van kunstgrassystemen. Samenwerking
binnen de waardeketen leidt tot meer kwaliteitscontrole door alle betrokken partijen
in het totstandkomingsproces, met als resultaat integrale kwaliteitsborging. Dit past
volledig in de systeembenadering die TenCate voorstaat. TenCate Grass geeft
daardoor een algehele impuls aan de verdere verbetering van de
speeleigenschappen en duurzaamheid van kunstgrassystemen.

TenCate Grass
Dayton (Tennessee), Verenigde Staten, dinsdag 12 april 2011

Voor meer informatie:
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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).

