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TenCate levert beschermend weefsel voor militaire missie in Mali
TenCate Protective Fabrics levert het beschermende weefsel TenCate Defender™ M
voor de uniformen van de speciale eenheden van het Nederlandse leger die op
missie gaan naar Mali. Het betreft nieuwe, Multicam® gevechtskleding voor militare
operaties onder extreme omstandigheden. De nieuwe uniformen voldoen aan de
hoge eisen voor gevechtskleding voor dergelijke speciale eenheden, zoals
vlamwerendheid, insectenwerendheid en optimaal draagcomfort.
Hiermee sluit Nederland zich aan bij de eerdere keuze van 19 andere landen,
waaronder de Verenigde Staten en NAVO-partners als Noorwegen.
De uniformen worden geproduceerd door confectionair NFM uit Noorwegen, dat
samen met textieltechnologieconcern TenCate de kwalitatief hoogwaardige
beschermingsoplossingen levert voor onder meer militairen.
TenCate Protective Fabrics
Almelo, vrijdag 7 maart 2014
Voor meer informatie:
Digitaal beeldmateriaal is op verzoek verkrijgbaar 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 N.V. (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen met als missie ‘Protecting People’. Systemen en materialen van
TenCate zijn onder te verdelen naar zes eindmarkten: persoonlijke bescherming;
defensie; mobiliteit; infrastructuur; watermanagement; sport en recreatie. TenCate
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bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en
ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan
de NYSE Euronext Amsterdam en opgenomen in de AMX-index.

