WIJ ZIJN OPEN TUSSEN KERST EN OUDJAAR

Zoals ieder jaar, wat u van ons mag verwachten, is Vercom International gewoon geopend in de periode tussen de
feestdagen. Wel voeren wij in de laatste twee weken van het jaar preventief onderhoud uit op onze machines. Dit betekent
dat er tijdens de laatste twee 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 herstart. Deze preventieve onderhoudsronde
heeft als doel dat onze machines altijd in de beste staat blijven presteren. Wilt u 2018 zonder zorgen beginnen? Bestel dan
uw producten op tijd! Wij denken hierin uiteraard graag met u mee. 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. Wij staan tot uw dienst!

BARRIÈRE FILM

PE

De eisen voor verpakkingen in de voedingsmiddelenbranche worden steeds hoger
en hoger. De verpakking moet licht en attractief te zijn Daarnaast mag de
verpakking het product niet verbergen, maar dient deze verpakking het product te
presenteren op een aantrekkelijke manier. In een volgende nieuwsbrief zullen wij
verder in gaan op de techniek achter het bedrukken. Bovendien moet de
verpakking niet alleen het product verpakken, maar dient het ook de versheid,
kwaliteit, het uiterlijk en de aroma op de langst mogelijke manier te waarborgen.
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EVOH

Dit alles is mogelijk door gebruik te maken van barrière film zoals Barrifol. Barrière
film zorgt voor bescherming van vochtigheid, gassen en luchtjes van buitenaf. De
beschermlaag (de barrière) kan geproduceerd worden uit verschillende structuren
afhankelijk van de gewenste eisen. Barifol is een vijf-laags geproduceerde film en
kan geproduceerd worden in de volgende structuren:
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Bij Vercom International BV
wordt niet alleen gekeken naar
vandaag, maar vanzelfsprekend
ook naar de toekomst.

Belangrijke beslissingen met het
oog op de toekomst hebben er
toe geleid dat tot op de dag van
vandaag, hoogwaardig PE
verpakkingsmateriaal en folie
tegen een zeer scherpe prijs kan
worden aangeboden. Daar kan u
van op aan!

PE

- PA/tie/PE/PE/PE

- Standaard, niet-symmetrisch

- PE/tie/PA/tie/PE

- Symetrische structuur, hoge barrière eigenschappen, verminderd ombuiging

- PE/tie/EVOH/tie/PE - Super barrière, met hogere temperatuur, stabiliteit van de buitenlaag
De keuze welke structuur te gebruiken hangt van vele factoren af. Denk hierbij aan de omgevingscondities en het
vochtigheidsniveau tijdens de opslag dat effect zou kunnen hebben op de barrière eigenschappen. De totale dikte van de
film en/of de barrière lagen zijn doorslaggevend als het gaat om de doordringbaarheid van zuurstof en vocht.

…

…

...

…

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

