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PLANNEN, PLANNEN EN NOG EENS PLANNEN
De vakantie is voorbij, de kinderen zitten weer op
school en de pepernoten liggen in de supermarkt.
e

Het 4 kwartaal van 2016 ligt in het verschiet en we
kunnen niet vroeg genoeg beginnen met ons voor
te bereiden op een drukke periode. Dit betekent
dat de voorraden op peil moeten zijn en daar
helpen wij u graag bij.
Een extra stimulans kan zijn dat op dit moment de
grondstofprijzen onder druk staan en dat deze naar
verluidt zullen gaan stijgen.
Wilt u weten wat onze prijzen voor uw product zijn
of bent u benieuwd naar de besparing die Vercom
kan bieden? Aarzel niet en neem contact op met
één van onze collega’s via 075 - 642 02 14 of per
mail op sales@vercom.nl.

De afgelopen jaren hebben wij flink
geïnvesteerd in een nieuwe 3- en een
5-laags extrusie machine. Op dit moment
wordt er in onze fabriek tevens een nieuwe
zakkenmachine van het merk Gϋnter geïnstalleerd
om aan de grote wens van onze klanten te kunnen
voldoen.
Deze meerlaagse co-extruders stellen ons in de
gelegenheid om de voordelen van verschillende
materialen in eenzelfde folie te verenigen.
Wat vooral belangrijk is dat wij met onze hightech
machines bij veel producten een dikte reductie
kunnen bewerkstelligen van 20% tot wel 50%, met
behoud van mechanische eigenschappen, een
directe besparing dus.
Met onze technische en praktische kennis in een
breed assortiment aan bedrijfstakken, van slachterij
tot spuitgieter en van dakdekker tot afval verwerker,
bieden wij u een besparend alternatief.
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U bent nieuwsgierig en wilt graag meer weten
over ons product? Laat ons dit weten door op
onderstaande knop te drukken en informeer
ons over uw artikel.

NIEUWE GÜNTER
Vercom International BV is de
afgelopen 19 jaar, met een
jaarlijkse afzet van 9000 ton
Polyethyleen (PE) en 250
medewerkers, een eigen productie
in Bulgarije en verkoopkantoren in
België en Frankrijk, uitgegroeid tot
één van de grootste Nederlandse
producenten van eenmalige
flexibele PE verpakkingsmaterialen.

SAMPLE

Vercom streeft constant naar
innovatie en groei. Deze groei
brengt met zich mee dat onze
capaciteit en technische
mogelijkheden hierin mee moet
groeien. Om dit te bewerkstelligen
heeft Vercom onlangs een
hagelnieuwe Gϋnter geïnstalleerd
om aan de grote wens van onze
klanten te kunnen voldoen.

Bent u benieuwd of uw product binnen ons
assortiment valt? Kijk dan ook op
www.vercom.nl

“Wij verzorgen het gehele proces;
productie, bedrukken en nabewerken”

“Om te kunnen blijven voldoen
aan de hoogste kwaliteitseisen
zijn wij ISO-9001 en BRC-IoP
gecertificeerd”

De technische ontwikkeling van
onze productie staat niet stil en dus
zijn er op dit moment plannen om
‘nieuwe’ mogelijkheden aan onze
productie toe te voegen. Hier
houden wij u van op de hoogte via
onze nieuwsbrieven.
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