PLASTIC
WILT U KRATZAKKEN?
‘Kratzakken’ worden voornamelijk in de
levensmiddelenindustrie gebruikt als liner in
dozen en kratten.
De kratzak voorkomt dat het te verpakken
product tijdens transport wordt besmet door
invloeden van buitenaf. Dit is ideaal voor het
verpakken/beschermen van bijvoorbeeld vlees,
vis, gevogelte, groente, etc.
Vercom International produceert al jaren kratzakken vervaardigt uit het traditionele Ldpe,
maar natuurlijk ook uit Hdpe en Mdpe.
Deze verschillende soorten materialen kunnen
natuurlijk in alle gewenste kleuren geproduceerd
worden en ook m.b.t. de verpakkingswijze heeft
Vercom veel mogelijkheden. Zo kunnen wij u de
zakken los in doos leveren maar ook aan de rol
met een perforatie rand.
Voor een snelle verwerking levert Vercom
kratzakken op bijvoorbeeld een blokrand of op
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pijpjes, deze manier van verpakken zorgt er bij
de verwerking voor dat uw kratzakken eenvoudig
in één beweging te openen zijn, waardoor deze
eenvoudiger en vooral sneller in uw krat of doos
zitten.
Vercom International is in het bezit van het BRC IOP
en ISO certificaat wat aantoont dat wij aan de
hoogste eisen wat betreft voedsel-veiligheid
voldoen.
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Maak kennis met onze kratzakken en vraag
geheel vrijblijvend een offerte aan.

+31 (0)75 642 02 14
sales@vercom.nl
www.vercom.nl

1

KLANT INTERVIEW
Vanaf heden laten wij met enige regelmaat
een klant aan het woord, om de
samenwerking met Vercom te belichten.

Sandy Dreves
Financiële administratie

In deze eerste editie geven wij graag het
woord aan Peter Tromp van Tromp
Verpakking Partners BV.

Feestdagen
Rond de aankomende feestdagen is
Vercom International gewoon open. In
week 52 en 53 kunt u ons dus
(m.u.v. 1e kerstdag en nieuwjaarsdag)
gewoon bereiken en staan we graag
voor u klaar voor het maken van een
offerte of het geven van deskundig
advies.
Wilt u 2016 ook zonder zorgen
beginnen, bestelt u dan uw producten
op tijd en wij zorgen ervoor dat u ook
in 2016 kunt vertrouwen op Vercom en
dat u niet zonder voorraad komt te
zitten.
Bent u al klaar voor 2016?
Wij helpen u graag!

De intensieve samenwerking tussen Vercom
en TVP bestaat al vele jaren. TVP biedt een
breed assortiment aan van
verpakkingsmaterialen en apparatuur voor
diverse toepassingen, allen van hoge kwaliteit
en voorzien van alle noodzakelijke garanties.
Tromp: “Vercom kan ik het best omschrijven
als een organisatie die meedenkt met de klant
en waar het personeel beschikt over zeer veel
kennis van folie en folieproducten, iets wat
terug te zien is in de kwaliteit van het product.
Vercom biedt ten opzichte van andere
bedrijven veel mogelijkheden voor
bijvoorbeeld het bedrukken van folie en denkt
mee in het op voorraad houden van klant
specifieke materialen.
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In het verleden zijn we veelvuldig op de
hoogte gebracht over de ontwikkelingen op
het gebied van grondstofprijzen en werden we
regelmatig geadviseerd over hoeveel en
wanneer we het beste konden bestellen of op
afroep zetten.
Naast het feit dat de medewerkers van
Vercom veel kennis over folie en het
productieproces hebben, wordt dit ook graag
gedeeld met anderen. Zo mocht het personeel
van TVP bij Vercom een training/cursus
volgen om zodoende onze kennis te vergroten
en ook onze klanten een beter advies te
kunnen geven. Daar worden uiteindelijk beide
partijen beter van.
Wij hopen dat de levertijden zich meer gaan
stabiliseren, iets wat door de grondstofontwikkelingen tot wat vertragingen heeft
geleid.
“Wij zien Vercom als een deskundig,
meedenkend en betrokken leverancier, wat
belangrijke punten zijn voor een langdurige
samenwerking.”
Vercom: “Bedankt voor jullie inbreng in deze
eerste editie en wij vertrouwen op continuering
van onze zeer prettige samenwerking.”
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