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TenCate boekt nieuwe miljoenenorders voor Amerikaans leger
Volgend op eerdere miljoenenorders eind 2006 heeft TenCate Protective Fabrics
USA additionele orders ontvangen voor brandwerende weefsels met camouflagebedrukking. Daarnaast heeft TenCate een nieuw materiaal ontwikkeld voor het
Amerikaanse leger, genaamd Defender™M. Dit materiaal wordt gebruikt voor het
nieuwe vlamvertragende gevechtsuniform. De omzet die met deze twee orders is
gemoeid, bedraagt afhankelijk van nadere invulling tussen de US$ 54 en 64 miljoen.
Order voor gepatenteerde brandwerende weefsels (GEN 2) met
camouflagebedrukking (US$ 20 - 30 miljoen)
Het Amerikaanse leger zal deze materialen inzetten om het personeel in vliegtuigen,
helikopters en gepantserde voertuigen te beschermen tegen vuur en hitte. TenCate
Protective Fabrics bezit octrooien op de productietechniek van dit beschermende en
comfortabele materiaal. De order wordt in 2007 geleverd.
Order voor nieuw ontwikkeld gepatenteerd vlamvertragend materiaal (Defender™M)
voor gevechtsuniformen (US$ 34 miljoen)
Defender™M, een speciaal door TenCate ontwikkeld gepatenteerd weefsel, is door
het Amerikaanse leger geselecteerd als materiaal voor het nieuwe vlamvertragende
gevechtsuniform. Deze kleding zal de Amerikaanse soldaten die in Irak en
Afghanistan gelegerd zijn, beschermen tegen vuur en hitte. TenCate Defender™M is
gepatenteerd. Het product is specifiek ontwikkeld om draagcomfort, duurzaamheid
en adequate bescherming tegen verbranding te bieden. De kosten van het materiaal
zijn echter aanzienlijk lager dan bestaande vlamwerende materialen. Omdat de
frontsoldaten op dit moment geen vlamwerende uniformen dragen, zal de militaire
markt voor vlamvertragend materiaal naar verwachting aanzienlijk toenemen.
Het Amerikaanse leger heeft TenCate gevraagd in de komende twaalf maanden
meer dan US$ 34 miljoen aan Defender™M-materiaal te produceren. Naar
verwachting zal hiervan in 2007 circa US$ 17 miljoen geleverd kunnen worden. Om
de leveringen te bespoedigen, zal Defender™M in eerste aanleg in opdracht van
TenCate Protective Fabrics in licentie geproduceerd worden.
Met deze nieuwe orders heeft TenCate haar positie in de militaire markt verder
versterkt.
Almelo, 28 maart 2007
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