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BOUWVAK VOORBIJ, VOORRADEN OP PEIL? 
De bouwvak is voorbij en we zijn weer begonnen, 

na een welverdiende vakantie worden de werk-

zaamheden weer opgepakt. 

 

Dit betekent dat de voorraden op peil moeten zijn 

en daar helpen wij u graag mee. 

 

Vercom bedient al jaren diverse specialisten in de 

bouwsector, van dakdekker tot stukadoor en van 

bouwmarkt tot sloopbedrijf. Wat deze en ook 

andere specialisten gemeen hebben, zijn de 

broodnodige verbruiksmaterialen. 

Vercom biedt daarom een ruim assortiment 

verbruiksartikelen aan, zoals bv.; 

- Bouwfolies, Puinzakken, Big Bags. 

 

 

 

 

 

De bouwfolies hebben wij in diverse afmetingen, 

over het algemeen zijn dit breedtes van 2, 3, 4 en 6 

meter, met een lengte van 25, 50 of 100 meter, in 

verschillende diktes.  

Dit geldt ook voor de puinzakken, dit zijn 

bijvoorbeeld zakken van 60x80cm, 70x110cm of 

80x120cm, in verschillende diktes. De puinzakken 

hebben wij in “plastic” (Polyethyleen) uitvoering of in 

een geweven uitvoering (Polypropyleen). 

 

Dit is slechts een kleine greep uit het artikelbestand 

van Vercom, hier vallen bijvoorbeeld ook onder; 

- Gewapende folie, Tapes, Stucfolie etc. 

Neem voor meer informatie contact op met één van 

onze medewerkers. 
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Vercom International stelt hoge eisen aan 

kwaliteit. Dit waarborgen wij door bijvoorbeeld 

bij de productie van onze regeneraat 

bouwfolies een deel “nieuw” materiaal toe te 

voegen. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van 

de folie te allen tijde is zoals dit van ons 

verwacht mag worden: “GEWOON GOED”. 

 

U bent nieuwsgierig en zou graag een sample 

van ons willen ontvangen van bijvoorbeeld 

onze bouwfolie of puinzakken? Laat ons dit 

dan weten en klik op onderstaande button. Wij 

zullen u dan kosteloos een sample toesturen. 
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BOUWFOLIE 

PRODUCER OF FLEXIBLE PACKAGING 

Formaat   Dikte    Rol/pallet 

2 x 50mtr   T100    224 

2 x 50mtr   T200    120 

2 x 50mtr   0.200mm   56 

2 x 100mtr   T100    117 

3 x 50mtr   T100    161 

3 x 50mtr   T200    83 

4 x 50mtr   T100    117 

4 x 50mtr   T200    56 

4 x 50mtr   0.100mm   50 

4 x 50mtr    0.150mm   35 

4 x 50mtr   0.200mm   30 

4 x 25mtr   0.200mm   60 

6 x 50mtr   T100    83 

6 x 50mtr    T200    46 

6 x 25mtr   0.200mm   36 

 

 STUCFOLIE 

Formaat   Dikte    Rol/pallet 

2 x 100mtr   0.007mm   400 

3 x 100mtr   0.007mm   300 
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