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TenCate Geosynthetics laat sterke performance zien met innovaties en projecten
TenCate Geosynthetics laat wereldwijd een sterke performance zien, met circa 15%
autonome omzetgroei. Deze sterke performance is deels het resultaat van de
introductie van nieuwe producten en een groeiende behoefte aan duurzame
milieuconcepten, waterbeheer en maritieme oplossingen. De nieuwe producten
spelen in op ontwikkelingen in de markten voor bodemstabilisatie en
bodemversterking. De marktkansen zijn groot.
De Geosynthetics-groep hanteert een strategie gericht op onder meer
productontwikkeling en een oplossingsgedreven marktbenadering. Vooral de
TenCate Geotube® en TenCate GeoDetect™ systemen winnen aan kracht nu
eindgebruikers steeds meer aandacht krijgen voor CO2-vriendelijke, duurzame
milieuoplossingen en detectiesystemen (lekkage-, erosie- en vervormingscontrole).
Dit is een trend die wereldwijd is waar te nemen.
Gepatenteerde geosynthetische innovatie
TenCate Geosynthetics heeft een gepatenteerd, geosynthetisch weefsel ontwikkeld
voor bodemstabilisatie en bodemversterking. Dit nieuwe – geweven – product in de
TenCate Mirafi®-portfolio heeft specifieke eigenschappen die de functionaliteiten
betreffende separatie-, filtratie- en drainagemogelijkheden vergroten.
Grootschalig milieuproject in Hong Kong
Onlangs zijn aan TenCate Geosynthetics enkele grootschalige milieuprojecten
toegekend die gebruikmaken van TenCate Geotube®-technologie. Een daarvan is
het Kai Tak-project naast het voormalige Kai Tak International Airport van Hong
Kong. Na twee succesvolle proeven met TenCate Geotube® is medio december
2011 een begin gemaakt met de verwijdering en het opruimen van 140.000 m3
verontreinigd slib met behulp van deze technologie. TenCate levert hiervoor een
grote hoeveelheid TenCate Geotube® containers. Dit project zal eind juni 2012
worden afgerond.
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, maandag 19 december 2011
Voor meer informatie:
Digitale foto's zijn op aanvraag beschikbaar via media@tencate.com
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TenCate Geosynthetics ontwikkelt oplossingen en systemen voor infrastructuur,
watermanagement & -reiniging en milieutoepassingen door middel van weefsels,
non-wovens en breisels. TenCate Geosynthetics heeft fabrieken in Europa, NoordAmerika 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. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden: veiligheid & bescherming, ruimtevaart & luchtvaart,
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 de NYSE Euronext (AMX).

