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NEWSLETTER

Bij Vercom International zijn wij 
gespecialiseerd in het produceren 
van folies, buis, vellen, zakken en 
hoezen. Bij de productie van deze 
artikelen staat maatwerk centraal. 
Afhankelijk van uw wensen kunnen 
wij verschillende verpakkingen, 
materiaalsoorten, maten en diktes 
produceren. Al uw gewenste 
v e r p a k k i n g s e i g e n s c h a p p e n 
verwerken wij in uw product.  

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

OKT.Of het nu gaat om uw specifieke wensen voor kratzakken, liners (voor bijvoorbeeld dolav bakken) 
of hoezen. Wij gaan geen uitdaging uit de weg. Al uw gewenste verpakkingseigenschappen 
verwerken wij in uw product. 

Kratzakken, liners (voor bijvoorbeeld een dolav) en hoezen kunnen vervaardigd worden uit LDPE, HDPE, 
MDPE of LLDPE. Door een uniek receptuur kunnen specifieke eigenschappen worden toegevoegd en 
zorgen wij voor het perfecte eindresultaat, zoals: 
 
• Krimpeigenschappen   • Onbedrukt of bedrukt 
• Antislip behandeling   • Zuurstofbarrière 
• Een verbeterde doorprik weerstand
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LINERS, HOEZEN & KRATZAKKEN

Graag laten wij u kennis maken met een uniek product wat u gegarandeerd een flinke besparing gaat 
opleveren. Het gaat hier om de kostenbesparende slimme en efficiënte kratzak. Zoals u ziet op de 
onderstaande foto’s blijft er geen restmateriaal achter in de zijvouwen. Ze zijn leverbaar op rol, blok en 
plastic pijpjes en zowel als zak, liner en als hoes. De pasvorm is perfect en dus sneller verwerkbaar!

KOSTENBESPARING MIDDELS SLIMME EFFICIËNTE KRATZAK

Klik hier voor een uitgebreide videopresentatie van deze slimme efficiënte kratzak op ons YouTube kanaal.

OPEN                                                        GESLOTEN

REGULIERE KRATZAKKEN                                       KRATZAKKEN MET SCHUINE SEAL
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