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TenCate stelt Kyokuto Boeki Kaisha Ltd aan als vertegenwoordiging in Japan
TenCate Advanced Composites, een toonaangevend leverancier van geavanceerde
thermohardende en thermoplastisch composietmaterialen, heeft een
distributieovereenkomst ondertekend met Kyokuto Boeki Kaisha Ltd voor
vertegenwoordiging in Japan. Kyokuto Boeki Kaisha zal de ondersteuning en
distributie verzorgen van thermohardende en thermoplastisch composietmaterialen
van TenCate en de spuitgietonderdelen van TenCate Advanced Composites in de
Japanse markt vertegenwoordigen.
Steve Mead, directeur marketing & sales van TenCate Advanced Composites: ‘Wij
zijn verheugd dat we een formele samenwerking hebben met Kyokuto Boeki
Kaisha. Het bedrijf bestrijkt een aantal van de belangrijkste industrieën in Japan die
binnen de Azië-strategie van TenCate Advanced Composites de aandacht hebben,
waaronder luchtvaart, de automobielindustrie en industriële markten. De expertise
van Kyokuto Boeki Kaisha in thermoplastisch materialen is helemaal in lijn met de
thermoplastisch productportfolio van TenCate’.
Keisuke Matsubara, general manager van Kyokuto Boeki Kaisha in Japan, reageert:
‘De focus van Kyokuto Boeki Kaisha op technische diensten en de distributie van
materialen biedt toegevoegde waarde voor onze klanten bij het gebruik van
hightechmateriaaloplossingen. Wij zijn er trots op te worden geassocieerd met
materialentechnologiebedrijf TenCate en hun materiaaloplossingen in Japan te kunnen
aanbieden’. Kyokuto Boeki Kaisha is een hightech handelsfirma, die is
gespecialiseerd in geavanceerde composietmaterialen, productieapparatuur en
diensten. Het bedrijf heeft vijftien vestigingen in Japan en bedient zowel de
composietenindustrie als een scala van bedrijfstakken met materialen en apparatuur.
TenCate Advanced Composites
Almelo, woensdag 22 januari 2014
______________________________________________________________________________
Voor meer informatie:
TenCate Advanced Composites
Michael Cichon, directeur productmarketing
Telefoon
: +1 408.776.0700
E-mail
: tcac-us@tencate.com
Internet
: www.tencateadvancedcomposites.com
Ten Cate Nederland bv
Stationsstraat 11
7607 GX Almelo
Postbus 58
7600 GD Almelo

Tel +31 546 544 911
Fax +31 546 814 145
www.tencate.com
media@tencate.com

KvK nr. 06036179
Royal Bank of Scotland 465443753
BTW nr. NL 004645054B28

Pagina

2/2

Kyokuto Boeki Kaisha Ltd
Tetsuo Kamiyama , manager ACM Group
Telefoon
: +81 33244.3861
E-mail
: kami@kbk.co.jp
Internet
: www.kbk.co.jp
Office HQ
: New Otemachi Building, 2-1 Otemachi 2-Chrome, Chiyoda-ku ,
Tokyo , 100-0004 Japan
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).
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd is een hightech distributeur, gespecialiseerd in technische
producten, apparatuur en diensten met een lange ervaring in zowel binnenlandse
als buitenlandse industrieën en met 15 lokale kantoren in Japan en meer dan 10
wereldwijde voorzieningen.

