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TenCate krijgt belangrijke order voor drie TenCate Defender™ M weefsels
TenCate Defense & Tactical, toonaangevend leverancier van inherent
vlamvertragende (FR) weefsels voor de uniformen van grondtroepen, heeft een
belangrijke order ontvangen voor nieuwe TenCate Defender™ M weefsels. Deze zijn
specifiek ontworpen om te voldoen aan de nieuwe eisen van eindgebruikers voor
een verbeterde performance van hun broek. De nieuwe weefsels, waaronder
TenCate Defender™ M Stretch – een uniek en duurzaam FR stretchweefsel – zijn
het resultaat van de niet aflatende inspanningen van TenCate om de bescherming,
het comfort en de duurzaamheid van haar geavanceerde materialen te verbeteren.
Het Amerikaanse leger heeft twee nieuwe contracten verstrekt voor de aanschaf
van de Army Combat Pant (ACP). Deze zal worden gemaakt van drie TenCate
Defender™ M weefsels, die nieuw zijn voor het Amerikaanse leger. De broeken, die
speciaal zijn ontworpen voor soldaten die op dit moment worden ingezet in
Afghanistan, zijn bedoeld om extra comfort en duurzaamheid te bieden tijdens de
ontberingen van de missie in het ruige Afghaanse berggebied, maar ook om te
zorgen voor extra FR bescherming ter beperking van brandwonden die het gevolg
zijn van aanvallen met bermbommen.
De contracten zijn toegekend aan Crye Precision, Massif Mountain Gear en Proper
International. Een Federal Procurement Listing voor overheidsaanbestedingen zal
Ready One en Goodwill Industries van financiering voorzien zodat ook zij de ACP
kunnen produceren. TenCate Defense & Tactical is inmiddels begonnen met de
productie van het weefsel voor de Army Combat Pants. Deze worden naar
verwachting vanaf begin 2012 in Afghaans oorlogsgebied gedragen.
Innovatie
TenCate Defender™ M is leidend in FR bescherming voor soldaten en TenCate is
sinds 2007 diverse keren geselecteerd als leverancier. Gedreven door de wens tot
continue verbetering van de performance van TenCate Defender™ M zijn
omstandigheden als de aard van de gevechtsacties en het ruige Afghaanse terrein
bestudeerd teneinde de slijtage van het gevechtsuniform te beperken. Engineers bij
TenCate hebben de testgegevens opnieuw beoordeeld en zijn erin geslaagd
TenCate Defender™ M verder te verduurzamen, waardoor een hoger niveau van
performance is gerealiseerd.
Koninklijke TenCate nv
Almelo, dinsdag 11 oktober 2011
Voor meer informatie:

Ten Cate Nederland bv
Stationsstraat 11
7607 GX Almelo
Postbus 58
7600 GD Almelo

Tel +31 546 544 911
Fax +31 546 814 145
www.tencate.com
media@tencate.com

KvK nr. 06036179
Royal Bank of Scotland 465443753
BTW nr. NL 004645054B28

Pagina

2/2

TenCate (corporate)
Frank Spaan, corporate directeur business development
Telefoon : +31 (0)546 544 977
Mobiel
: +31 (0)6129 617 24
E-mail
: f.spaan@tencate.com
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TenCate Defense & Tactical is een business unit van TenCate Protective Fabrics,
wereldleider in het ontwerp, de ontwikkeling, productie en commercialisering van
beschermende en veiligheidsweefsels voor de industrie, dienstverlening, brandweer
en defensie. TenCate Protective Fabrics heeft vestigingen in Noord-Amerika,
Europa, Zuid-Amerika en Azië.
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. 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).

