CORPORATE

Persbericht

investor relations

TenCate en Fokker sluiten langjarige leveringsovereenkomst
Op de Paris Airshow in Frankrijk ondertekenen TenCate Advanced Composites en
Fokker Aerostructures vandaag een langdurige overeenkomst voor de levering van
thermoplastisch composietmaterialen van TenCate aan Fokker Aerostructures voor
de productie van diverse onderdelen voor de internationale luchtvaartindustrie.
De overeenkomst betreft de levering van continu vezelversterkte thermoplastisch
laminaten en een reeks semipreg composietmaterialen die worden gebruikt in
commerciële, regionale en militaire vliegtuigen, welke worden gebouwd door
OEM's als Airbus, Boeing, Gulfstream, Dassault en AgustaWestland. Voordelen van
toepassing van deze lichtgewicht composieten zijn ondermeer de besparing van
kerosine en de mogelijkheid om grote volumes in serie te produceren.
Deze langjarige leveringsovereenkomst is een belangrijke stap voorwaarts voor de
bestaande, hechte samenwerking tussen TenCate Advanced Composites en Fokker
Aerostructures. Frank Meurs, groepsdirecteur TenCate Advanced Composites
EMEA, licht toe: ‘De nieuwe overeenkomst onderstreept het succes van onze
geavanceerde thermoplastisch composieten in het algemeen, en in het bijzonder
van onze productieve relatie met Fokker binnen de innovatieve Nederlandse
luchtvaartindustrie. Tegelijkertijd onderstreept het de voortzetting van onze hechte
samenwerking sinds het begin van de jaren ’90 voor de levering van
thermoplastisch composietmaterialen, bestemd voor de onderdelenproductie van
Fokker Aerostructures ten behoeve van de internationale luchtvaartindustrie.'
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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 automotive, medische
apparatuur en tal van andere toepassingen. TenCate Advanced Composites heeft
productievestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië.
Fokker Aerostructures is een bedrijf van Fokker Technologies. Fokker Technologies
is de groepsnaam voor vier gespecialiseerde Fokker business units: Fokker
Aerostructures, Fokker Elmo, Fokker Landing Gear en Fokker Services. Fokker
Technologies ontwikkelt en produceert geavanceerde structuren en elektrische
systemen voor de luchtvaart- en defensie-industrie, en levert geïntegreerde
diensten en producten aan eigenaren en gebruikers van vliegtuigen.
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).

