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TenCate boekt nieuwe Australische order voor TenCate Defender™ M
TenCate Protective Fabrics heeft een nieuwe order voor TenCate Defender™ M
beschermend weefsel geboekt voor 10.000 extra uniformen die zullen worden
gebruikt in een lopende draagproef van legeruniformen door de Australische
strijdkrachten.
TenCate leverde reeds in mei 2011 TenCate Defender™ M vlamwerend (FR)
weefsel voor een uitgebreide gebruikerstest in oorlogsgebied door de Australische
Defence Force. Onlangs selecteerde ook het Amerikaanse leger dit TenCate
Defender™ M FR-weefsel uit meer dan vijftig inzendingen als het enige materiaal
voor toepassing in het lopende Flame Resistant Army Combat Uniform (FR-ACU)
programma.
Bewezen prestaties
Sinds 2007 zijn TenCate Defender™ M-weefsels door het Amerikaanse leger en het
Amerikaanse Marine Corps bij herhaling gekozen voor de grondtroepen in het FRACU-programma en het Flame Resistant Organizational Gear (FROG)-programma
van het Marine Corps.
TenCate Defender™ M-weefsels worden gemaakt van een uniek vezelmengsel, dat
onder meer bestaat uit Lenzing FR® Rayon. Als leider in inherent vlamwerende
materialen levert TenCate Protective Fabrics ook weefsels die worden gebruikt in
andere Amerikaanse programma's, zoals de Inclement Weather Combat shirts
(IWCS), de Army Aircrew Combat uniformen (A2CU), de Improved Combat Vehicle
overalls (ICVC), de Navy Shipboard jassen en de Army Flash Hoods.
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TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert beschermende- en
veiligheidsweefsels voor de industrie, dienstverlening, brandweer en defensie.
TenCate Protective Fabrics heeft productievestigingen in Europa, Azië en NoordAmerika.
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).

