PLASTIC
HOEZEN EN ZAKKEN
Al jaren is Vercom een begrip als het gaat om
kledinghoezen, containerhoezen en waszakken.
Topkwaliteit producten vervaardigd in onze eigen
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Deze editie
• Kledinghoezen
• Anti-block

productie tegen zeer interessante prijzen. Elke

• VER-LX

klant heeft zijn/haar eigen eisen en wensen en
niets is ons te gek. Elk gewenste maat, dikte en

• Aanbieding

materiaal is bespreekbaar. Wist u trouwens dat u
uw producten van uw eigen bedrijfslogo en/of
tekst kunt voorzien? Daarmee krijgen ze een
eigen gezicht en zijn ze nog beter herkenbaar.
Dat een bedrukking helemaal niet duur hoeft te
zijn, laten wij graag in een duidelijke berekening
aan u zien. Neemt u daarvoor gerust contact op
met ons salesteam.
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VER-LX
Jurgen Pols

Naast de standaard producten, produceren

Sales manager

wij ook zakken en hoezen uit VER-LX. Dit
materiaal is minder helder, maar heeft als
voornaamste eigenschappen dat het een

Anti-Block
Niets is vervelender dan het niet of
nauwelijks open krijgen van een
kleding- of containerhoes. Na het
afrollen en afscheuren van een hoes
moet een opening gecreëerd worden,
waarna men soms zelf volledig in de
zak moet om het overal goed geopend
te krijgen. Niet met de hoezen van
Vercom! Door het toevoegen van anti-

sterkere seal en een hogere doorprikweerstand heeft. VER-LX is dus veel sterker
dan het traditionele LDPE waardoor uw
huidige producten mogelijk dunner geproduceerd kunnen worden. Dunnere zakken en
hoezen betekent minder materiaal wat
vanzelfsprekend weer beter is voor het milieu
én uw portemonnee. Om onze kwaliteit te
blijven waarborgen, produceren wij overigens
niet dunner dan 17,5 micron.

block additieven, wordt voorkomen dat
de beide kanten aan elkaar blijven
plakken en gemakkelijk van elkaar
loskomen. Dit voorkomt irritatie en
Vraag naar de tijdelijke aanbieding van de

bespaart kostbare tijd.

VER-LX hoes 100/30x190cm T20 transparant
(zolang de voorraad strekt).
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