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Het jaar 2019 gaat bijzonder worden. Met trots kunnen wij melden dat we
gaan verhuizen naar Alkmaar. Pal aan de A9, vlak naast het AFAS Stadion
zal medio 2019 de start van onze nieuwbouw gerealiseerd gaan worden!
Uiteraard houden wij u op de hoogte over onze vorderingen.

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. Dit zorgt bovendien voor lagere kosten!
HDPE versus LDPE
HDPE is een afkorting voor High Density Polyethyleen. Dit wordt
met een hoge dichtheid en onder lage druk gemaakt.

NEWSLETTER

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:
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Waar blijft de tijd. De Sint is alweer
het land uit en kerst plus NYE zijn
inmiddels in aantocht. Hoewel het
jaar 2018 een zonnig jaar was (zowel
letterlijk als figuurlijk) kunnen wij
niet wachten tot het nieuwe jaar
aanbreekt. Medio 2019 starten wij
namelijk met de bouw van ons
aanstaande nieuwbouwpand te
Alkmaar om straks klaar te zijn voor
de toekomst!
Verder wensen wij u een fijne
jaarwisseling en vooral een heel
voorspoedig 2019. Een relatie met u,
daar werken wij aan. Het is voor ons
de basis om op te bouwen. Het geeft
ons de mogelijkheid om te doen wat
u van ons verlangt: de beste
kwaliteit en de beste service, dag in
dag uit, jaar na jaar.

• Stug en sterk.
• Waterafstotend.
• 2 keer zo sterk als LDPE.
• Licht in gewicht, dus minder kilo’s opslag per m2.
• Het kan dunner en daarmee goedkoper geproduceerd worden,
wat bovendien ook beter voor het milieu is!
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Wij zijn op 24 december gesloten,
maar geopend 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

