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Solvay en Boeing verlengen contract voor de levering van geavanceerde lichtgewicht 
materialen voor grote passagiersvliegtuigen 

 
Brussel, 7 maart 2016 --- Solvay en The Boeing Company maken bekend dat zij hun contract voor de levering van 
lichtgewicht materialen hebben verlengd tot 2020. Solvay levert onder dit contract hoogperformante, structurele 
composiet en adhesieve materialen om het gewicht te verminderen van Boeings grote passagiersvliegtuigen, zoals 
de 737, 747 en 777, en zijn nieuwe en toekomstige modellen, zoals de B787, 737MAX en 777X. 
  
Solvay is sinds de recente overname van Cytec uitgegroeid tot ’s werelds tweede grootste fabrikant van 
composietmaterialen voor de luchtvaartindustrie. De nieuwe Global Business Unit van Solvay, Composite Materials, 
levert technologisch geavanceerde lichtgewicht materialen die aansluiten bij de behoeften van vliegtuigbouwers om 
het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de onderhoudstijd te verminderen. 
  
"Onze composietmaterialen bieden het juiste evenwicht tussen duurzaam hoogwaardige prestaties en competitiviteit 
om te beantwoorden aan de steeds veranderende behoeften van de industrie,” zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van 
Solvay. “We zien uit naar de voortzetting van onze wederzijds succesvolle relatie met Boeing.” 
 
Het verlengde contract omvat zowel specifieke initiatieven als groeimogelijkheden op de lange termijn op basis van 
huidige en toekomstige gekwalificeerde Solvay-producten.  
  
Solvay levert diverse producten voor primaire en secundaire toepassingen, zoals kleppen, deuren, stroomlijnkappen 
en rolroeren. Het aanbod omvat onder meer CYCOM® voor geïmpregneerde vezels (of prepregs), adhesieven en 
bedekkingsmaterialen die uitermate bestendig en sterk zijn, naast op maat gemaakte materialen die de 
productiekosten verlagen en tijd besparen dankzij de uitstekende herhaalbaarheid van het productieproces. 
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Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde materialen, staat Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het leveren van 
hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die het energieverbruik en de CO2 uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimaliseren 
en de levenskwaliteit verbeteren. Solvay bedient verschillende eindmarkten, zoals auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie 
en milieu, elektriciteit en elektronica, alsook de bouw en industriële toepassingen. De Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 000 
werknemers in 53 landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van € 12,4 mld in 2015, met 90% uit activiteiten waar de Groep tot de wereldtop-drie 
behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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