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Deze editie
• Kratzakken
Bij Vercom International zijn wij gespecialiseerd in
het produceren van folies, buis, vellen, zakken en
hoezen. Bij de productie van deze artikelen staat
maatwerk centraal. Afhankelijk van uw wensen en
specificaties
kunnen
wij
verschillende
verpakkingen, materiaalsoorten, maten en diktes
produceren.
Al
uw
gewenste
verpakkingseigenschappen verwerken wij in uw
product of verpakking. Of het nu gaat om
krimpfolie, buisfolie, pallethoezen of automatisch
lijn folie. Wij gaan geen uitdaging uit de weg.

zorgen wij voor het perfecte eindresultaat, zoals;
• Een verbeterde Doorprik weerstand
• Zuurstofbarrière
• Krimpeigenschappen
• Onbedrukt of bedrukt t/m 8 kleuren Flexodruk
• Antislip behandeling

Folies, buis, vellen, zakken en hoezen kunnen
vervaardigd worden uit LDPE, HDPE, MDPE of
LLDPE. Door een uniek receptuur kunnen
specifieke eigenschappen worden toegevoegd en
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Incourant Materiaal
In vorige nieuwsbrieven hebben wij reeds kort wat
aandacht besteed aan dit onderwerp. Door “over”
productie komt het voor dat wij van een artikel ,wat
verkocht is aan onze klant, meer hebben
geproduceerd dan wat wij mogen leveren aan onze
klant.

ASSORTIMENT
Bekijk hier ons ruime assortiment.

Wij noemen dit “incourant materiaal”. Dit is een
kwalitatief uitstekend product en kan prima
gebruikt/verkocht worden.

Hieronder een aantal voorbeelden:
* Ldpe hoes Transparant, 200x230cm 0.100mm, a/d Rol a 30
stuks

558 stuks

* Ldpe hoes Transparant, 185x225cm 0.100mm, a/d Rol a 50
stuks

450 stuks

* Hdpe kratzak Geel, 58/2x22x55cm 0.015mm, op Pijpjes a
250 stuks

30.000 stuks

* Hdpe vel Blauw, 100x100cm 0.025mm, op Pijpjes a 200
stuks

5.600 stuks

* Ldpe zak Transparant, 46/2x19x106cm 0.030mm, Doos a
500 stuks

5.000 stuks

* Ldpe zak Zwart, 50/2x10x110cm 0.080mm, Doos a 100
stuks

9.900 stuks

* Mdpe zak Blauw, 55x90cm 0.050mm, Doos a 300 stuks

1.200 stuks

* Mdpe hoes Transparant, 98/2x48.5x200cm 0.045mm, a/d
Rol a 75 st.

2.945 stuks

* Ldpe vel Transparant, 150x180cm 0.200mm, a/d Rol a 50
stuks

Bent u geïnteresseerd? Neem dan geheel
vrijblijvend contact op met een van onze collega’s
op 075-642 02 14 of via sales@vercom.nl

1.150 stuks
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