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TenCate Advanced Composites ontvangt Silver Boeing Supplier
Performance Award
TenCate Advanced Composites heeft een 2013 Boeing Performance Excellence
Award ontvangen. The Boeing Company reikt de award jaarlijks uit als erkenning
van leveranciers die superieur hebben gepresteerd. Als belangrijk leverancier van
hoge-zuiverheid composietmaterialen voor radarkoepels kreeg TenCate een Silver
composietennotering voor kwaliteit en levering voor elke maand van een
twaalfmaandenperiode, van 1 oktober 2012 tot 30 september 2013.
Dit jaar kregen 582 leveranciers van Boeing een Boeing Performance Excellence
Award op Gold- dan wel Silver-niveau. TenCate is een van de slechts 459
leveranciers die de onderscheiding op Silver-niveau kregen. Paul Draghi, Senior VP
Operations, zegt: ‘Deze erkenning krijgen we voor het tweede jaar op rij en is
vooral belangrijk omdat het een erkenning is van onze inzet voor on-timelevering en
kwaliteit van de materialen die wij leveren aan Boeing’.
TenCate levert lage diëlektrische radarkoepelprepregs voor de Boeing 787 en EA 18 Growler programma's en TenCate Cetex® thermoplastisch composieten voor
een verscheidenheid van Boeing-vliegtuigen. TenCate fabriceert via haar
dochteronderneming CCS Composites ook onder druk gegoten onderdelen voor de
Boeing V-22 Osprey helikopter, het F-18-programma en voor de commerciële
vliegtuigen Boeing 737, 747 en 787.
TenCate Advanced Composites Noord-Amerika
Morgan Hill (California), Verenigde Staten van Amerika, maandag 3 maart 2014

Noot voor de redactie :
Voor meer informatie over de Boeing Prestatie Excellence Award, bezoek
http://www.boeingsuppliers.com/recognition/
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TenCate Advanced Composites is toonaangevend in de ontwikkeling en productie
van thermoplastisch en thermoset prepreg composieten voor de luchtvaart,
satelliet- en industriële markten. TenCate Advanced Composites heeft productievestigingen in Noord-Amerika en Europa en een vertegenwoordiging in 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. 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).

