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TenCate Protective Fabrics boekt order brandweerkorps Amsterdam-Amstelland
TenCate Protective Fabrics heeft in partnerschap met Lion Apparel een belangrijke
TenCate Tecashield® order geboekt voor de levering van inherent hitte- en
vlamwerende materialen voor de brandweeruniformen van het brandweerkorps
Amsterdam-Amstelland. Het materiaal van TenCate betreft in hoofdzaak het
lichtgewicht buitenweefsel en de thermisch beschermende voering en
verstevigingsstukken.
De diverse brandweerkorpsen binnen de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
beschikten tot voor kort over verschillende uniformen. Met de aanschaf van één type
brandweeruniform is eenduidige inzetbaarheid en maximale gezamenlijke veiligheid
bereikt. Door Europese aanbesteding zijn de verschillende uniformen van de
brandweerkorpsen in één keer vervangen.
Karin Klein Hesselink, end-use market manager van TenCate Protective Fabrics licht
toe: ‘De uniformen zijn gedurende de tender intensief getest door een projectteam,
bestaande uit beroeps- en vrijwillige brandweerlieden. Dit team heeft tests uitgevoerd
op ergonomie, hittebelasting, extreme koude en prestaties in het water. Na de
testperiode viel de keuze op het uniform van Lion Apparel, met diverse weefsels uit de
TenCate Tecashield® productportfolio, waarvan de algehele performance als beste uit
de test kwam. Deze order geldt ook als een uitstekende referentie voor de
brandweermarkt’.
Innovatie textieltechnologie
Het nieuwe brandweeruniform van het brandweerkorps Amsterdam-Amstelland is
gebaseerd op maximaal beschermende materialen die door TenCate Protective Fabrics
zijn ontwikkeld en worden geproduceerd met innovatieve textieltechnologieën. Voor
het uniform levert TenCate onder andere lichtgewicht buitenstof uit de TenCate
Tecashield® collectie, te weten MI 9180 (Millenia Light™). TenCate Tecashield®
vertegenwoordigt een portfolio aan inherent hitte- en vlamwerende materialen. De
voordelen van deze beschermende weefsels zijn optimale thermische bescherming,
vochtregulering, draagcomfort, duurzaamheid en onderhoudsgemak.
De intensieve testen hebben opnieuw aangetoond dat dit weefsel na extreme
blootstelling aan hitte en vuur niet openbreekt of poreus wordt. De beschermende
materialen worden toegepast in 2000 nieuwe brandweeruniformen van de korpsen in
Amsterdam-Amstelland. Hiermee hebben alle uniformen hetzelfde beschermingsniveau.
De veiligheidsregio beschikt hiermee zowel over eenduidige uitstraling als over
optimale veiligheid.
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Voor meer informatie:
Digitaal beeldmateriaal is op aanvraag beschikbaar via media@tencate.com
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TenCate Protective Fabrics is wereldwijd toonaangevend in de ontwikkeling, productie
en het vermarkten van beschermende en veiligheidsweefsels voor de industrie,
dienstverlening, brandweer en defensie. TenCate Protective Fabrics heeft
productievestigingen in Noord-Amerika, Europa 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 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).

