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TenCate Protective Fabrics boekt orders voor brandweerkorpsen IJsselland
en Noord-Oost Gelderland
De brandweerkorpsen IJsselland en Noord-Oost Gelderland kiezen voor de optimale
bescherming van inherent hitte- en vlamwerende materialen van TenCate Protective
Fabrics. In totaal gaat het om 1.850 uniformen. Dit is het resultaat van twee Europese
aanbestedingen.
TenCate ontwikkelde nieuwe veiligheidsweefsels die zowel permanente bescherming
als een hoog draagcomfort en kwaliteit bieden. TenCate was reeds marktleider in de
Amerikaanse brandweermarkt. Samen met Europese partners zet TenCate Protective
Fabrics deze expertise in om ook de bescherming van brandweerlieden in andere
geografische markten op een hoger niveau te brengen. Onlangs boekte TenCate al een
belangrijke order voor het brandweerkorps Amsterdam-Amstelland. Buiten Nederland
zijn eveneens successen geboekt in deze markt.
Inherent vlamwerend weefsel
Veiligheidsregio IJsselland heeft gekozen voor een brandweerpak van de Nederlandse
confectionair PWG Bedrijfsveilige Kleding bv, die het beschermende weefsel van
TenCate Protective Fabrics zal verwerken in circa 1.200 uniformen. De gunstige
combinatie van prijs en performance vormde de belangrijkste factor voor het gunnen
van deze order.
Karin Klein Hesselink, end-use market manager van TenCate Protective Fabrics, licht
toe: ‘Het materiaal van TenCate betreft in hoofdzaak het inherent hitte- en
vlamwerende weefsel Millenia Light™, MI 9180, uit de TenCate Tecashield® collectie.
Dit is het sterkste en lichtste buitenweefsel dat beschikbaar is in de markt en dat de
meeste bescherming biedt tegen hitte, vuur en mechanische belasting. Tegelijkertijd
beschermt het tegen chemicaliënspatten en water. Zo levert het weefsel unieke
prestaties. Brandweerlieden die tijdens bluswerkzaamheden in aanraking komen met
een kortstondige vlammenzee, ook wel flash-over genoemd, blijven optimaal
beschermd. Zelfs door intense hitte en blootstelling aan vuur breekt het materiaal niet
open. De hulpverlener kan met dit veilige brandweeruniform de risicovolle
werkomstandigheden verlaten’.
Geïntegreerd systeem
De aanbesteding van veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland voor circa 650 uniformen is
gegund aan de Nederlandse confectionair ICON Protect bv. Hier waren het comfort, de
kwaliteit en de levensduurkosten de belangrijkste gunningsfactoren. Bij het aspect
comfort werd vooral het ademend vermogen beoordeeld, dat nodig is voor de regulering
van het transpiratievocht dat door de intense hitte vrijkomt. Het geïntegreerde systeem
van TenCate Protective Fabrics, met als buitenweefsel Millenia Light™, scoorde hoog op
dit punt. Door de jarenlange ervaring in materiaaltechnologie is TenCate als geen ander
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in staat verschillende eigenschappen met elkaar te verenigen, zodat een integrale
oplossing kan worden geboden.
Karin Klein Hesselink over TenCate Tecasystem™ Millenia 450: ‘Dit lichtgewicht
systeem is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen, zowel het buitenweefsel en de
thermisch beschermende vochtbarrière als de voering. Daartoe reken ik ook de
slijtvaste verstevigingsstukken voor knieën en ellebogen. Dit alles geeft maximale
inzet van brandweerlieden. Iedere component van het door TenCate ontwikkelde
systeem kent specifieke eigenschappen om optimale thermische bescherming,
vochtregulering, ademend vermogen, duurzaamheid, inzetbaarheid en
onderhoudsgemak te bieden’.
TenCate Protective Fabrics EMEA
Nijverdal, woensdag 23 januari 2013
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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).

