
Voor naden  
die net zolang meegaan  

als het weefselnaaigaren



Ontwikkeld en gegarandeerd voor een lange levensduur.

GORE™ TENARA® 
naaigaren
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Plaats: woestijn van Arizona, USA.

De effecten van UV-zonlicht op  
conventioneel naaigaren.

De ultieme test
Om de sterkte en duurzaamheid van GORE™ TENARA®  
naaigaren te kunnen vergelijken met conventioneel naai-
garen, zijn deze onder de zwaarste condities getest in 
de woestijn van Arizona. Het GORE™ TENARA®  naaigaren 
behield 100% haar sterkte tijdens de gehele testperiode. 
Ter vergelijking: polyester/katoen-garen verliest 80%  
van haar treksterkte over een perdiode van 1 jaar en  
polyester-garen in 3 jaar 67%.

Zelfs de sterkste, meest duurzame outdoor stof-

fen hebben zwakke punten, de naden. Dit komt, 

omdat conventioneel naaigaren op de stiknaad 

kan gaan slijten en eventueel breekt na langere 

tijd door o.a. UV-straling, schoonmaakmiddelen, 

vuil, zout, water, regen en sneeuw. 

GORE™ TENARA® naaigaren wordt voor dezelfde 

levensduur gegarandeerd als de stof. Het behoudt 

de sterkte van de stiknaad, zelfs onder de zwaar-

ste outdoor-condities. Het degenereert, barst  

noch breekt, ondanks extreme weersinvloeden  

cq temperaturen of chemicaliën.

naaigaren

Opblaasbare vliegtuighangars van 
Lindstrand Technologies, UK

Kunstgras van Greengauge Surfaces, UK

GORE™ TENARA®  naaigarens zijn door hun bijzondere  
eigenschappen ook voor talrijke industriële doeleinden  
inzetbaar. Bestand tegen alle weersinvloeden, inclusief  
schadelijke UV-straling en extreme temperatuurverschillen.



Superieure sterkte en duurzaamheid 
voor stiknaden met een levensduur 

gelijk aan het weefsel.

UV- en weerbestendig
GORE™ TENARA® naaigaren is geproduceerd van geëxpan-
deerde Polytetrafluorethylen (PTFE). Een materiaal, dat 
bestand is tegen alle weersinvloeden inclusief schadelijke 
UV-straling en extreme temperatuurverschillen.

Ontwikkeld en gegarandeerd voor een lange levensduur.

Chemisch resistent
Dit maakt GORE™ TENARA® ideaal voor producten, die blootge-
steld worden aan chemische reinigings- of bleekmiddelen.  
Deze chemische resistentie zorgt ervoor, dat GORE™ TENARA®  
ook bij regelmatig reinigen haar trekkracht behoudt.

Kleurechtheid 
GORE™ TENARA® is verkrijgbaar in een zeer uitgebreid kleu-
renpallet, alsmede in semi-transparant. De gekleurde garens 
behouden hun intense kleur, omdat ze geproduceerd zijn van 
kleurechte pigmenten, die een hoge lichtweerstand bezitten.  
De semi-transparante kleur is bijzonder aantrekkelijk, omdat  
ze bij praktisch alle kleuren en dessins past. Men heeft zo  
minder voorraad nodig.

Langdurige blootstelling aan UV-stralen kunnen naden in outdoor-
stoffen doen slijten. GORE™ TENARA® naaigaren garandeert een 
langere levensduur dankzij de unieke chemische resistentie.

Ook bij jarenlang gebruik buiten, blijft GORE™ TENARA® naaigaren 
in vorm en behoudt zijn kleur.

Waterdicht zeildoek en zitkussens, die met GORE™ TENARA®  
naaigarens werden gestikt, behouden hun kwaliteit en waarde.
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15 jaar garantie
GORE™ TENARA® naaigarens zijn qua materiaal en productie 
probleemloos en zijn bestand tegen zonlicht, weersinvloeden en 
water. W. L. Gore & Associates GmbH geeft 15 jaar garantie vanaf 
de aankoop aan alle eigenaars van een met GORE™ TENARA®  
naaigaren vervaardigd product. 

De garantie is van toepassing op het gebruik van GORE™ TENARA® 
naaigarens voor zonneschermtextiel (bv. markiezen) en op mari-
tieme toepassingen (zoals bv. presennings, bootkappen etc.) met 
uitzondering van zeilen. De garantie geldt niet voor beschadigin-
gen van het product door onprofessionele verwerking, schuren, 
snijden, vuur of dergelijke.

Indien een garantie in werking gaat, vervangt W. L. Gore & Asso-
ciates GmbH naar eigen keuze het naaigaren voor de bezitter of 
vergoedt de aankoopkosten hiervan. Bovendien vergoedt GORE 
ook de normale, gangbare reparatiekosten onder voorwaarde, 
dat de reparatie door een daarvoor aangewezen firma wordt 
uitgevoerd en de naden weer uitsluitend met GORE™ TENARA® 
naaigaren worden genaaid.

De garantie geldt niet voor die kosten die niet rechtstreeks samen-
hangen met de reparatie zoals bv. transport- en montagekosten.

Voor garantie wendt u zich tot een door GORE aangewezen firma 
of direct aan: W. L. Gore & Associates GmbH

Member of the 
German BKTex association
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