PROTECTIVE FABRICS

Persbericht

marketingcommunicatie

TenCate voorziet Colombiaanse leger van TenCate Defender™ M voor
luchtmachtbemanning
TenCate Protective Fabrics is door de Aviation Air Assault Division van het
Colombiaanse leger gevraagd om TenCate Defender™ M te leveren als het
voorkeurweefsel voor toepassing in de nieuwe, tweedelige vluchtpakken voor haar
bemanning. Deze toepassing betekent de eerste grote mogelijkheid voor TenCate
Protective Fabrics om weefsel te leveren aan de Colombiaanse militairen en de
naam TenCate Defender™ M te vestigen als levensvatbare vlamwerende (FR)
weefsels voor militaire oplossingen in Zuid-Amerika.
De TenCate Defender™ M productportfolio heeft een reputatie qua bescherming en
duurzaamheid in de recente conflicten in Irak en Afghanistan door alle ingezette
Amerikaanse troepen te voorzien van FR gevechtsuniformen. Veel Europese en
andere legers over de hele wereld hebben draagproeven uitgevoerd en vervolgens
TenCate Defender™ M producten besteld voor bescherming van hun militairen.
Weefselinnovatie in actie
TenCate Defender™ M is ontworpen als veelzijdig en veelomvattend vlamwerend
weefsel. Het biedt een verscheidenheid van stijlen en eigenschappen die geschikt
zijn voor een brede reeks toepassingen. De beste optie voor gebruik in de
vluchtpakken van de Air Assault-divisie van het Colombiaanse leger bleek TenCate
Defender™ M in de gewichtsklasse 220 gr / m² in een rip-stopweefsel met
antistatische eigenschappen in de Colombiaanse Jungle Camouflage-print. De
divisie Air Assault is van mening dat deze versie van TenCate Defender™ M het
best voldoet aan haar vlamwerende en tactische behoeften.
Supply chain management
TenCate Protective Fabrics USA heeft in samenwerking met Complementos
Industriales Ltda. in Cartegena (Colombia) ongeveer 46.000 meter weefsel geleverd
voor gebruik bij de fabricage van de vluchtpakken. TenCate Defense & Tactical
market manager John Blackmon zegt: ‘Complementos Industriales is bij deze
opdracht van veel waarde geweest. Op de fabricage van de vluchtpakken zal
worden toegezien door de Brigada de Apoyo Logístico. De feitelijke productie wordt
uitgevoerd door de Batallón de Intendencia, ook wel bekend als Las Juanas, die de
textielbewerkingen voor het Colombiaanse leger voor zijn rekening neemt’.
Voortdurende uitbreiding
TenCate Protective Fabrics kijkt uit naar het volgende succes in het beschermen
van legers wereldwijd. Military market manager Franklin Massey, die samen met
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John Blackmon de leiding had bij dit project, zegt: ‘We zijn verheugd dat we
TenCate Defender™ M aan het Colombiaanse leger kunnen aanbieden en we hopen
dat we hen kunnen voorzien van het volledige scala aan vlamwerende
bescherming’.
TenCate Protective Fabrics USA
Union City, Georgia , Verenigde Staten van Amerika , maandag 18 november 2013
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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 nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. De 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).

