CORPORATE

Persbericht

business development

TenCate breidt samenwerking met 3M uit
TenCate Advanced Composites Noord-Amerika breidt de in 2010 gestarte
samenwerking met 3M uit. Deze samenwerking heeft de positie van de partners
reeds aanzienlijk versterkt, met name in composietmaterialen voor de lucht- en
ruimtevaartmarkt. Het aangaan van dergelijke partnerschappen past in de strategie
van TenCate om door middel van samenwerking en business-to-business
netwerkstructuren een versnelling aan te brengen in de marktontwikkeling en groei
van de onderneming.
Door de uitbreiding van de samenwerking kunnen TenCate Advanced Composites
en 3M een impuls geven aan de ontwikkeling en acceptatie van nieuwe
toepassingen voor composietmaterialen. TenCate zal zich als materiaalleverancier
richten op de productie van composietmaterialen voor mallen (tooling) die worden
gebruikt in uiteenlopende productieprocessen, zoals de vliegtuigindustrie en de
automotive-industrie.
De samenwerking resulteert in het creëren van nieuwe composietmaterialen met
verbeterde performance op het gebied van levensduur en materiaaleigenschappen.
Joe Morris, President TenCate Advanced Composites USA, stelt: ‘De toolingmarkt
biedt TenCate aanzienlijke kansen. Het is een belangrijke markt voor de
composietenindustrie. Door het toenemende gebruik van composieten in vliegtuigen,
automobielen en hoogwaardige industriële toepassingen zal ook de vraag naar
composiet toolingmaterialen groeien. TenCate en 3M zijn sterke partners, die reeds
hebben aangetoond kwalitatief hoogwaardige en geavanceerde
composietproducten te kunnen ontwikkelen en vermarkten’.
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, woensdag 24 oktober 2012
Voor meer informatie:
TenCate corporate
Drs. F. Spaan, concerndirecteur business development
Telefoon : 0546 544 977
Mobiel
: 0612 96 17 24
E-mail
: businessdevelopment@tencate.com
Internet
: www.tencate.com

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 Advanced Composites USA
Michael Cichon, directeur productmarketing
Telefoon : +1 (408) 776 0700
E-mail
: j.morris@tencate.com
Internet
: www.tencateadvancedcomposites.com
3M
Mrs Connie Thompson, 3M Public Relations
Telefoon : +1 (651) 733 8914
Internet
: www.3m.com
TenCate Advanced Composites is toonaangevend ontwikkelaar en producent van
thermoset en thermoplastisch prepreg composieten voor lucht- en ruimtevaart en
industriële toepassingen. Prepregs van TenCate Advanced Composites worden
gebruikt in commerciële vliegtuigen, satellieten, helikopters, algemene luchtvaart,
vliegtuiginterieurs, radarkoepels en onbemande vliegtuigen. TenCate Advanced
Composites heeft productievestigingen in Europa 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).
3M is een erkend leider op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 3M
produceert duizenden innovatieve producten voor tientallen verschillende markten.
De kracht van 3M is gelegen in de toepassing van haar meer dan 40 verschillende
technologieplatforms – vaak in combinatie – voor een breed scala van
klantbehoeften. 3M heeft een omzet van $ 23 miljard, telt wereldwijd 75.000
medewerkers en heeft vestigingen in meer dan 65 landen. Voor meer informatie:
www.3m.com.

