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Vercom International wenst u een
fijne kerst en een fantastisch 2018 toe!

Time flies, want dit was alweer
onze laatste nieuwsbrief voor
het jaar 2017. Wij spreken de
wens uit dat onze aangename
relatie zich ook in het komende
jaar zal voortzetten. Tot slot
danken wij u voor een mooi jaar
waarin mede uw inzet van groot
belang was. See ya next year…

HOOGWAARDIG BOUWFOLIE NODIG?
Sinds een aantal jaren zijn de bouwfolies welke in
N e d e r l a n d w o rd e n v e r ko c h t , v e r v a a rd i g d u i t
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.

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.

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.

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!
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Wij zijn open tussen kerst en
oud jaar! 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

