
 

 

  

Deze editie  
 

• Eindejaarssluiting 
 

• Sample ontvangen? 
 

Wij sturen u graag een gratis 
sample toe van ons product 
wat vergelijkbaar is of gelijk is 
aan uw huidige product, want 
naast de prijs is een product 
met een hoogwaardige 
kwaliteit een belangrijk aspect 
voor ons. 

 

• K-Messe 2016 
 

• Containerhoezen 
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Eindejaarssluiting 
Zoals ieder jaar, wat u van ons mag verwachten, is 
Vercom gewoon geopend in de periode tussen de 

feestdagen!  

Wel voeren wij in de laatste 2 weken van het jaar 

preventief onderhoud uit op onze machines. 

Dit betekent dat er tijdens de laatste 2 weken van 

het jaar nauwelijks tot geen productie plaatsvindt. 

In de eerste week van het nieuwe jaar worden de 

werkzaamheden weer voortgezet en de machines 

opnieuw opgestart. 

Deze preventieve onderhoudsronde heeft als doel 

dat onze machines altijd in de beste staat blijven 

presteren. 

Wilt u 2017 zonder zorgen beginnen? bestelt u dan 

uw producten op tijd! Wij denken hierin uiteraard 

graag met u mee. 

Neem hiervoor contact met ons op via: 

 

+31 (0)75 642 02 14 of via sales@vercom.nl 
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Bent u nog geen klant bij ons? Wij berekenen 

graag en geheel vrijblijvend voor u uit welke 

besparing wij voor u kunnen realiseren voor het 

aankomende jaar en natuurlijk nog lang daarna. 

Om dit te kunnen realiseren beschikt Vercom over 

de meest geavanceerde machines en uiterst 

professionele collega’s. 

 Aarzel niet, wij maken graag kennis met u! 
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!!NIEUW!! 

Ldpe (Container)hoes 15my 
 

Met trots informeren wij u over onze nieuwste 

ontwikkeling op het gebied van LDPE hoezen 

en buisfolie. Eerder dit jaar is een geheel 

nieuwe extruder geplaatst in onze productie, 

welke momenteel operationeel is. Dit betekent 

dat wij vanaf heden zeer sterke hoezen kunnen 

leveren vanaf maar liefst 15my!! Naast de meer 

traditionele diktes van 17 t/m 20my, levert de 

15my een aanzienlijke besparing op. 

 

Deze 15my dunne hoes heeft ook de 

eigenschappen zoals u van ons mag 

verwachten: 

- Zeer Transparant 

- Zeer Sterk 

- Perfect te openen 

- Zeer goede Seal 

- Zeer goede Afscheurperforatie 

 

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan geheel 

vrijblijvend contact op met een van onze 

collega’s via telefoon: 075-6420214 of via 

sales@vercom.nl 
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K-MESSE 2016 

PRODUCER OF FLEXIBLE PACKAGING 

24 oktober jl. stond voor Vercom in het teken van de K-Messe in Düsseldorf. Deze drie-

jaarlijkse beurs is de grootste ter wereld op het gebied van rubber en kunststoffen. Voor 

Vercom een absolute must om naar toe te gaan.  

Als delegatie van 13 personen zijn we in de vroege ochtend per touringcar afgereisd naar dit 

enorme beursgebouw alwaar de meest belangrijke namen in de kunststofindustrie 

vertegenwoordigd waren.  

Voor de nieuwe werknemers onder ons, was deze dag vooral erg leerzaam en kreeg men een 

kijkje in de wereld van het extruderen en confectioneren van folies. Onze meest recente 

extruder, de Windmöller & Hölscher Varex II als ook de zakkenmachine van Günter waren 

prominent aanwezig. Prachtig om te zien hoe deze Duitse topkwaliteit machines folie en 

zakken produceren volgens de laatste technieken. Het werd ons nog maar eens duidelijk 

gemaakt waarom Vercom kiest voor topkwaliteit.  

Naast leerzaam was het een dag vol met kennismaken, netwerken en informatie uitwisselen. 

Wat een kennis en techniek is daar te vinden!  

Over 3 jaar, in 2019, is de K-Messe opnieuw te bezoeken in Düsseldorf en waarschijnlijk is 

Vercom dan opnieuw van de partij. 
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