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TenCate Advanced Composites contracteert Northern Composites als
vertegenwoordiging in oosten VS voor nieuwe 3M™ tooling prepreg-lijn
TenCate Advanced Composites North America maakt bekend dat Northern
Composites in Hampton (New Hampshire, USA) zal optreden als vertegenwoordiging
van TenCate in het oosten van de VS voor tooling prepregs en materialen. Zoals
vorig jaar gemeld, hebben TenCate en 3M™ hun krachten gebundeld voor het
vermarkten en ondersteunen van de lijn van 3M™ voor tooling prepregs, waaronder
3M™'s gepatenteerde matrixharstechnologie. Bij deze innovatie past 3M™ nanosilicas
toe om duurzamer, robuuster en maatvast gereedschap te maken voor de
vervaardiging van composietdelen.
Northern Composites is verantwoordelijk voor de ondersteuning van klanten in de
oostelijke helft van de Verenigde Staten van Amerika. Joe Johnson, tooling product
manager bij TenCate Advanced Composites, verklaart: ´TenCate is zeer verheugd
over de samenwerking met Northern Composites. Het bedrijf heeft praktijkervaring
in het samen met klanten vervaardigen van composietgereedschappen en biedt een
complete lijn van materialen aan, van lijmen tot mold releases (lossingsmiddelen) en
verbruiksartikelen. Northern Composites heeft een lange en succesvolle staat van
dienst in het aanbieden van service en technische ondersteuning van wereldklasse’.
Dick Hewett, salesmanager van Northern Composites, zegt: ‘Deze samenwerking
combineert de sterke punten van TenCate Advanced Composites en Northern
Composites vanuit het oogpunt van klantenservice, terwijl het de groeiende
composiet toolingmarkt de geavanceerde nieuwe technologie van 3M™ biedt.’
TenCate Advanced Composites North America
Morgan Hill (California), Verenigde Staten van Amerika, dinsdag 7 mei 2013
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TenCate Advanced Composites is toonaangevend in de ontwikkeling en productie
van thermoplastisch en thermoset prepreg composieten voor diverse industrieën. De
productportfolio wordt onder meer verwerkt in de automotive, medische apparatuur
en tal van andere toepassingen. TenCate Advanced Composites heeft productievestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië.
Northern Composites voorziet haar klanten in de composietindustrie sinds 1965 van
materialen. Het bedrijf beschikt over twee ISO-gecertificeerde voorraadlocaties in
New Hampshire en North Carolina en acht ervaren vertegenwoordigers in het veld.
Northern Composites distribueert een volledige lijn lijmen, lossingsmiddelen en
verbruiksartikelen voor ondersteuning van de productie van composietdelen.
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. 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).

