Persbericht
10 februari 2012

VOOR ONMIDDELIJKE PUBLICATIE

Media contact
Veerle De Brauwere
+32 (0)55 23 76 11
veerle.debrauwere@hannecard.com

Hannecard neemt deel aan de ESEF beurs in Utrecht, Nederland –
13-16 maart 2012
Hannecard, één van Europa’s belangrijkste spelers in het domein van rolbekleding, kondigde
vandaag aan deel te nemen aan ESEF 2012 te Utrecht, van 13 tot en met 16 maart 2012.
Hannecard is te vinden in stand C082 – hal 3 en stelt er een aantal van haar nieuwste
ontwikkelingen en hoog performante oplossingen voor.
Nieuwe ontwikkelingen
Als één van de meest toonaangevende leveranciers van rolbekledingen in rubber, polyurethaan en
composiet, streeft Hannecard continu naar het leveren van state-of-the-art producten. Gedreven
door de steeds veranderende eisen van de verschillende industriële sectoren , ontwikkelde
Hannecard verscheidene nieuwe producten die worden voorgesteld tijdens de ESEF beurs:
-

-

Flexolys-Foam is een samendrukbare polyurethaan bekleding, verkrijgbaar in
verschillende densiteiten, die fouten onderdrukt tijdens het wikkelen van papier en folie
aan hoge snelheid.
DuoStar-AS is een dubbellaagse bekleding bestaande uit een zachte en dempende
onderlaag en een zeer slijtvaste deklaag uit polyurethaan. De bekleding werd ontworpen
om trillingen tijdens het wikkelen aan hoge snelheden te verminderen. DuoStar-AS kan
worden toegepast op staal, aluminium en koolstofvezel composiet kernen tot 10 m lang.
ClearCoat-S-AS is de nieuwe generatie anti-statische bekledingen met heldere kleur
(zonder het gebruik van roet) voor converting-toepassingen.

Oplossingen voor de uitdagingen vanuit de markt
Hannecard investeert zwaar in de ontwikkeling van nieuwe samenstellingen om zo telkens
opnieuw te kunnen reageren op de verschillende uitdagingen die vanuit de markt worden
opgelegd aan fabrikanten. Naast de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten hecht
Hannecard ook veel belang aan de verdere optimalisatie van de bestaande productieprocessen bij
haar klanten, door :
• Het uitvoeren van prestatiecontrole van de bestaande verbindingen
• Het onderzoek naar vakgerelateerde oplossingen
• Het produceren van halffabrikaten

Voor meer informatie, bezoek onze website www.hannecard.com of contacteer uw dichtstbijzijnde
Hannecard partner.

Bezoek Hannecard tijdens ESEF 2012 op stand C082 – hal 3

Over Hannecard
De Hannecard Groep, met hoofdzetel in Ronse, België, is een van de belangrijkste leveranciers in Europa van
rolbekledingen in rubber, polyurethaan voor de algemene, de papier- en grafische industrie.
Naast rolbekledingen ontwikkelt Hannecard eveneens een brede waaier aan elastomeer specialiteiten
(oppervlaktebescherming, gietstukken en geëxtrudeerde profielen) voor verscheidene industrieën.
Trouw aan haar motto – Passion For Performance – is Hannecard gedreven om het beste te halen uit elk product
dat het produceert. De focus op kwaliteit bezorgde Hannecard het vertrouwen en de erkenning van haar klanten
over de hele wereld.
Hannecard is ISO 9001 gecertificeerd.

