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NEWSLETTER

Kwaliteit in de verpakkings- 
industrie zou vanzelfsprekend 
moeten zijn. Voor ons is het dan 
ook zeer belangrijk dat wij 
toetsbaar en aantoonbaar naar 
d e n o r m v a n u i t s t e ke n d e 
kwaliteit werken. Mede om die 
reden is bij ons sinds kort een 
K A M m a n a g e r i n d i e n s t 
getreden! Verder willen wij u 
graag informeren over onze 
bouwfolies en… de zomer! :-) 
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KAM MANAGER AANGESTELD BIJ VERCOM! 
Graag stellen wij u voor aan Léon Charmant. Deze 
held is bij ons in dienst getreden als KAM manager! 
“Inmiddels heb ik bijna vijftien jaar werkervaring 
opgedaan als KAM manager en de drie letters 
K.A.M. (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) 
vertaald naar de praktijk. Ik weet mensen te 
motiveren en processen te sturen om continue te 
verbeteren. Vanzelfsprekend is het beschrijven van 
processen en werkinstructies iets wat hierbij niet 
vergeten wordt.”, aldus Léon Charmant. 
 
Om die reden kunnen wij wederom met recht 
zeggen dat wij staan voor kwaliteit. En daar zijn alle 
Vercom medewerkers ontzettend trots op!

Foto: Léon Charmant

Sinds een aantal jaren zijn de bouwfolies welke in 
Nederland worden verkocht, vervaardigd uit 
gerecycled materiaal. Voorheen werden de bouwfolies 
gemaakt uit een 'nieuwe' grondstof, echter door de 
enorme stijgingen van polyethyleen grondstofprijzen 
zijn bouwfolies in dit type onverkoopbaar geworden. 

De PE granulaat-prijzen zijn de afgelopen jaren met bijna 
100% gestegen. Door de verandering van 'nieuw' materiaal 
naar 'gebruikt' materiaal (regeneraat) is de markt letterlijk 
en figuurlijk minder transparant geworden.  De ene 
bouwfolie vervaardigd uit 'gebruikt' materiaal kan veel 
sterker en transparanter zijn dan ander folie. 

Bouwfolie kan mooi, helder en transparant zijn, maar ook 
grijs / bruin van kleur en ondoorzichtig. Beide worden 
verkocht onder dezelfde noemer. Om een constante 
kwaliteitssamenstelling van onze PE bouwfolies te kunnen 
garanderen, zoeken wij in Europa naar het beste 
‘herbruikbare' granulaat dat wordt aangeboden. 

Deze granulaten worden door ons extra gecontroleerd en 
gesorteerd op kleur. Wij mengen deze granulaten met 30% 
'nieuw' (virgin) granulaat, waardoor wij in staat zijn een 
constante kwaliteit en samenstelling te leveren. Onze 
bouwfolies behoren mede hierdoor tot de beste op de 
Nederlandse markt!

HOOGWAARDIG BOUWFOLIE NODIG?

ZOMERVAKANTIE IN AANTOCHT  
The sea, the sand and a drink in my hand. 
Wij hopen dat iedereen mag genieten van 
een ontspannen vakantie met heerlijk 
zomers weer! 

Heeft u er al wel aan gedacht of uw 
voorraden op peil zijn? Om ook in de zomer 
u van onze producten te kunnen voorzien, 
ontvangen wij graag tijdig uw bestelling!

JUNI

De gehele zomer zi jn wij 
gewoon open! Heeft u een 
vraag of wilt u een bestelling 
plaatsen? Neem dan gerust 
contact met ons op....
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