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TenCate voorziet Vakantiebeurs 2014 van grootste tent ter wereld
Op de Vakantiebeurs 2014 staat de kampeerbeleving dit jaar centraal. In het
paviljoen Camping by Night kunnen bezoekers van de beurs het allernieuwste op
tentgebied uitproberen en meemaken. Een immense ‘tent’ van TenCate Outdoor
Fabrics is de entree naar dit ludieke nachtelijke paviljoen.
De grootste ‘tent’ ter wereld staat in Hal 12 van de Jaarbeurs in Utrecht en is maar
liefst 23 meter breed en 10 meter hoog. Twee tentdeuren met ‘ritsen’ zijn de
toegang tot het paviljoen Camping by Night, waar diverse tenten worden
tentoongesteld. Herman Klompenmaker van TenCate Outdoor Fabrics licht toe:
‘Glamping is reeds een vernieuwende trend. De afgelopen jaren hebben we de
behoefte aan luxe kamperen sterk zien toenemen. Maar er zijn meer ontwikkelingen.
De Nederlandse tentindustrie wil die vernieuwingen zichtbaar maken op de
Vakantiebeurs. In het paviljoen Camping by Night zijn nachtelijke sferen nagebootst.
Mensen krijgen een lampje mee om deze nachtcamping te ontdekken en de
bijzondere kampeersfeer te proeven. Ter plekke kunnen diverse vormen van
kamperen worden uitgeprobeerd. Het ziet er allemaal heel spectaculair en
natuurgetrouw uit. Niet in de laatste plaats vanwege die immense tent met twee
indrukwekkende tentopeningen van hoogwaardig, vlamwerend tentdoek van
TenCate Outdoor Fabrics. De gangpaden in de hal zijn van kunstgras van TenCate’.
Vlamwerend tentdoek
Een groeiende trend is vlamwerend tentdoek. Koken in en open vuur bij tenten kan
gevaarlijk zijn. Daarom heeft textieltechnologieconcern TenCate vlamwerend
weefsel voor tenten ontwikkeld, genaamd TenCate Campshield™. Met name
tenttouroperators en scoutingclubs maken voor hun groeps- en familietenten steeds
meer gebruik van dit beschermende weefsel. Nieuw is dat ook particulieren
gerichte belangstelling tonen voor deze beschermende eigenschap van het TenCate
tentdoek. Herman Klompenmaker vervolgt: ‘Dit tentdoek heeft een permanent
vlamvertragende kwaliteit en is geweven met maar liefst vier verschillende
vezeltypen. Deze geven het tentdoek zijn unieke vlamvertragende eigenschappen.
Tegelijkertijd is het doek robuust en vormvast, heeft het een mooie ruige
canvaslook, is het zeer sterk en heeft het ademend vermogen. Zo zijn kampeerders
optimaal beschermd tegen weer, wind en vuur’.
Op diverse veldjes van het Camping by Night paviljoen in Hal 12 worden tenten
tentoongesteld. Op het caravanveldje staan voortenten voor caravans, op het
vouwwagenveldje vouwwagententen en op het gezinsveldje familietenten en
opblaasbare gezinstenten.
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Noot voor de redactie:
Digitaal beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar via: media@tencate.com
De grootste ‘tent’ ter wereld staat in Hal 12 in het Camping by Night paviljoen
tijdens de Vakantiebeurs 2014 van 15 tot en met 19 januari 2014
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TenCate Outdoor Fabrics is toonaangevend in de ontwikkeling, productie en het
vermarkten van beschermende weefsels voor outdoor toepassingen, waaronder
vlamwerend tentdoek. Het productportfolio wordt ondermeer verwerkt in tenten,
zonwering en constructies. TenCate Outdoor Fabrics heeft een productievestiging
in Europa (Nijverdal).
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).

