HET GROTE VOORDEEL VAN DE S-HOES
Het verschil tussen een S-hoes en een standaard krimphoes is het produceren ervan. De buis waaruit de hoezen worden
geproduceerd is hetzelfde, maar tijdens het bewerkingsproces vindt het grote verschil plaats. Waar een standaard krimphoes in de
lengte richting wordt afgeseald, wordt een S-hoes in de breedte richting afgeseald. De productie van polyethyleen
verpakkingsmaterialen beginnen altijd met het extruderen/blazen van een ballon. De ballon wordt door de extruder de lucht in
getrokken waardoor het materiaal als het ware uit elkaar wordt gerekt. Dit zorgt ook voor het krimpen.
Omdat de S-hoes in tegenstelling tot een standaard krimphoes in de breedte richting wordt
afgeseald, maakt een S-hoes beter gebruik van de rek die het materiaal heeft meegekregen bij het
blazen van de ballon. Hierdoor krimpt een S-hoes mooier dan een standaard hoes. Ook heeft het
als voordeel dat deze bijna geen boog vormt bij de voet van de pallet, zoals u kunt zien op de foto.
Een S-hoes heeft ook nog als voordeel dat deze “optisch” aan vier zijden van de pallet bedrukt kan
worden! Uw bedrukking is dus aan alle zijden van de pallet zichtbaar. S-hoezen zijn zowel los
verpakt in een palletbox en geperforeerd aan de rol verkrijgbaar. S-hoezen zijn uitermate geschikt
voor het beschermen van uw pakket tegen stof, vocht en schade tijdens transport.
Neem voor een offerte op maat gerust contact op met één van onze gespecialiseerde adviseurs.

WILT U 15 TOT 20% BESPAREN EN MEER KWALITEIT?
De technische ontwikkeling van de productie van flexibele PE
verpakkingen staat niet stil. Er is van alles gaande op de markt
van ruwe grondstoffen met betrekking tot de prijs-ontwikkeling.
Vandaar dat wij u als klant graag informeren over de technische
mogelijkheden. U kunt mogelijk flink besparen op uw PE zakken,
hoezen, vellen en/of folies! Hoe? Door de dikte te reduceren van
uw verpakking. Middels slimme keuzes is dit mogelijk met
behoud van sterkte en kwaliteit met bovendien geregeld lagere
kosten!
HDPE versus LDPE
HDPE is een afkorting voor High Density Polyethyleen, hetgeen
wat met een hoge dichtheid en onder lage druk wordt gemaakt.

Deze multifunctionele kunststof koppelt de ideale moleculaire
eigenschappen aan een zeer hoge dichtheid structuur. Met
HDPE folie, is ten opzichte van LDPE folie, een dikte reductie tot
wel 50% mogelijk! Dit terwijl dezelfde sterke eigenschappen
behouden blijven. Voordelen van HDPE:
-

Stug en sterk.
Waterafstotend.
2 keer zo sterk als LDPE.
Licht in gewicht, dus minder kilo’s opslag per m2 (of
meer stuks op dezelfde plank).
Kan dunner en daarmee goedkoper geproduceerd
worden, wat bovendien ook beter voor het milieu is!
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Kwaliteit, kostenbesparing en
het milieu zijn drie belangrijke
peilers voor ons. Dit is dan ook
de reden dat wij de nieuwsbrief
van juli in z’n geheel willen
wijden aan tips en adviezen die
de kwaliteit, uw portemonnee
en het milieu ten goede komen.
Hiermee slaat u niet één, niet
twee, maar slechts drie vliegen
in één klap!

De gehele zomer zijn wij
gewoon open! Heeft u een
vraag of wilt u een bestelling
plaatsen? Neem dan gerust
contact met ons op.
+31 (0)75 642 02 14
sales@vercom.nl | www.vercom.nl

