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TenCate stelt Shanghai Leadgo-tech Co. Ltd. aan als vertegenwoordiging
in China
TenCate Advanced Composites, een toonaangevend leverancier van geavanceerde
composietmaterialen voor de luchtvaartindustrie, heeft een marketing- en
ontwikkelingsovereenkomst getekend met Leadgo Advanced Materials in Shanghai
(China). Doel van deze overeenkomst is verdere ondersteuning van de markt voor
geavanceerde composieten voor de groeiende Chinese luchtvaartindustrie.
De primaire aandachtsgebieden voor deze wederzijdse overeenkomst zijn onder
andere marktontwikkeling, verkoop en distributie, producttechnische ondersteuning
en service in China. De overeenkomst heeft betrekking op het brede scala aan
thermoset composiettechnologieën van TenCate en omvat de technologisch
toonaangevende thermoplastisch composieten van TenCate voor de volgende
generatie verkeersvliegtuigen.
Belangrijke mijlpaal in de Azië-strategie
Steve Mead, directeur sales & marketing, zegt: ‘Dit is een belangrijke mijlpaal voor
materialentechnologiebedrijf TenCate en onze Azië-strategie. De luchtvaartsector in
China groeit snel en een sterk partnerschap is essentieel om deze groei te
ondersteunen. Leadgo, een AS9100 gecertificeerde fabrikant en
distributeur, past goed in deze opzet. Haar grote, geografisch gespreide technische
dienst biedt klanten zowel logistieke als technische ondersteuning bij de toepassing
van TenCate producten in de Chinese markt. We zijn verheugd met Leadgo te
kunnen samenwerken’.
Stroomversnelling in de Chinese markt
Hu Zhongjie, oprichter en CEO van Leadgo Advanced Materials, stelt: ‘De Chinese
markt voor geavanceerde materialen bevindt zich in een stroomversnelling en een
essentieel element voor succes is sterke en betrouwbare toelevering. De portfolio
geavanceerde producten van TenCate, gevoegd bij de marktaanwezigheid van
Leadgo biedt klanten een winnende combinatie voor onze aerospace-industrie’.
TenCate Advanced Composites
Beijing, China, vrijdag 10 januari 2014
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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).
Leadgo Advanced Materials is een hightechonderneming, gespecialiseerd in R&D en
productie van composietmaterialen en import-en exporthandel. De belangrijkste
producten zijn vacuümzakmaterialen, koolstofvezel- en glasvezelprepreg en diverse
vacuümtechniekproducten.

