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TenCate Protective Fabrics boekt order Arkema voor TenCate Tecasafe® Plus
TenCate Protective Fabrics heeft een order ontvangen van het Franse
chemieconcern Arkema voor de levering van TenCate Tecasafe® Plus XL-9300 ten
behoeve van de veiligheidskleding van zijn medewerkers in Europa. Het betreft een
order van in totaal 23.000 kledingstukken over een periode van vijf jaar. De
levering van het weefsel voor de eerste 10.000 sets is inmiddels gestart.
Uit de verschillende weefselsoorten van een aantal fabrikanten viel de keuze van
het bedrijf op TenCate Tecasafe® Plus XL-9300. Dit weefsel scoorde het hoogst
qua bescherming en draagcomfort. Draagproeven in twaalf Europese vestigingen
van Arkema hadden een positieve uitkomst. Confectionairs werd vervolgens
gevraagd alleen dit weefsel in hun offerte op te nemen. Uit deze selectie kwam
Mulliez-Flory als beste naar voren.
In totaal gaat het in 2014 en 2015 om circa 60.000 meter TenCate Tecasafe® Plus.
Daarvan is inmiddels 35.000 meter uitgeleverd aan Mulliez-Flory. Deze Franse
confectionair voorziet een groot aantal vestigingen van Arkema (voorheen
onderdeel van Total) begin september 2014 van 10.000 stuks werkkleding.
Weefsels voor een tweede serie kledingstukken worden naar verwachting in het
vierde kwartaal van dit jaar uitgeleverd. TenCate Tecasafe® Plus voldoet onder
andere aan zowel Europese NEN-EN-ISO 11612, 1149-3 en 13034 type 6 als de
Noord-Amerikaanse NFPA 2112 standaarden voor industriële toepassing.
TenCate Protective Fabrics
Nijverdal, donderdag 1 mei 2014
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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
materiaaltechnologie en chemische processen 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 bezit leidende posities in veiligheidsweefsels,
composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras.
TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en opgenomen in de AMXindex.

