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Aan het begin van dit jaar hebben 
wij u al eens geïnformeerd over de 
SPEEDSTRAP®. Vanwege het 
succes en de vele positieve reacties 
op de SPEEDSTRAP®, staat ook 
deze nieuwsbrief (voor de maand 
juni) volledig in het teken van de 
SPEEDSTRAP® (Pallet Stretch 
B a n d ) . D e m u l t i f u n c t i o n e l e 
SPEEDSTRAP®, geproduceerd door 
Vercom, is een elastische plastic PE 
band om pallets met dozen, 
kratten, rollen en vaten snel en 
super eenvoudig te stabiliseren. De 
S P E E D ST R A P ® i s g o e d ko o p, 
tijdbesparend en effectief!

#36

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

SPEEDSTRAP®, UW OPLOSSING VOOR HET STABILISEREN VAN PALLETS
JUN

De SPEEDSTRAP® is zowel via 
Vercom International als via 
SPEEDCOVER® te verkrijgen. Wilt 
u een gratis sample ontvangen? 
Mail of bel ons dan, en wij sturen 
u deze kosteloos toe! :-) 

2018
Er zijn vele toepassingen waar de SPEEDSTRAP® voor gebruikt kan worden. Denk hierbij aan dozen, 
kratten, rollen etc. Tevens is ons product ook toepasbaar op onregelmatig gevormde ladingen. Kortom, 
overal waar pallets met goederen worden gestapeld. Tijdwinst is een andere belangrijke waarde van de 
SPEEDSTRAP®. Dit vanwege het feit  dat het voor  iedereen zeer  eenvoudig is, om de SPEEDSTRAP® 
snel aan te brengen. Hier zijn namelijk geen gereedschap en/of machines voor nodig.

HOE HET WERKT

VOORDELEN

 01. SCHEUREN             02. OPEN                03. REKKEN            04. SPAN

Mail / bel ons 
voor een 

gratis sample!

Klik hier voor een uitgebreide demo van de SPEEDSTRAP® op YouTube.

 • Verpakt in handige dispenserdoos. 
 • Voorkomt verschuiven van de lading. 
 • Markeert of beschadigt uw verpakking niet. 
 • Eenvoudige aanbrenging in minimale tijd. 
 • Gemaakt met 100% recyclebare PE-folie. 
 • Gemakkelijk met de hand aan te brengen. 
 • Geen tape en lijmresten op de verpakking. 
 • Grote elastische rek met goede sterkte. 
 • Goedkoper dan rekfolie met aanzienlijk minder afval. 
 • Houdt de lading stabiel tijdens het verplaatsen. 
 • Een tijdbesparend alternatief voor rekfolie, plakband etc.

…
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… ... … …

Graag blijven wij u per mail (maar niet te vaak) op de hoogte houden van nieuws en speciale aanbiedingen. Wilt u onze emails toch niet langer 
ontvangen? Klik dan hier of mail naar unsubscribe@vercom.nl om u af te melden. Per 25 mei 2018 is bovendien de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook Vercom International BV respecteert uw privacy. Klik hier om ons privacystatement te lezen.
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