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ZIJN UW VOORRADEN OP PEIL?

PERFECT FITTING CLOSURE …

A little bit of summer is what the whole year is all about …
Wij hopen dat iedereen mag genieten van een ontspannen
vakantie met heerlijk zomers weer!

SPEEDCOVER is toonaangevend op het gebied van perfect
sluitende plastic afdekhoezen voor kunststof palletboxen
(Dolav’s), pallets, kisten, normwagens en onder andere fish tubs.
De scheurbestendige polyethyleen (PE) afdekhoezen zijn
voordelig, tijdbesparend, betrouwbaar, effectief en zorgen voor
een hygiënische en geur isolerende afdichting.

Vercom International wenst u
een fantastische zomer toe!
Heeft u er al aan gedacht of alle voorraden op peil zijn?
Om u ook in de zomer van onze producten te kunnen
voorzien, ontvangen wij graag tijdig uw bestelling!

De stretchbare afdekhoezen van SPEEDCOVER zijn bovendien
snel en eenvoudig aan te brengen en te verwijderen. De
disposable afdekhoezen zijn voedselveilig en daarom geschikt
voor de voedselverwerkende industrie; www.speedcover.com

KOSTENBESPARING MIDDELS SLIMME EFFICIËNTE KRATZAK
Wilt u een uniek product dat gegarandeerd een flinke kostenbesparing gaat opleveren? Dan bent u wellicht geïnteresseerd in de
slimme en efficiënte kratzak. Zoals u ziet op onderstaande foto’s blijft er geen restmateriaal achter in de zijvouwen. Leverbaar op
rol, blok en plastic pijpjes en zowel als zak, liner en hoes. De pasvorm is perfect en dus sneller verwerkbaar!
REGULIERE KRATZAKKEN
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Kwaliteit, kostenbesparing en het
milieu zijn drie belangrijke peilers
voor ons. Dit is dan ook de reden
dat wij de newsletter van juli onder
andere willen wijden aan de slimme
efficiënte kratzak die de kwaliteit,
uw portemonnee en het milieu ten
goede komen.
Hiermee slaat u niet één, niet twee,
maar uitgerekend drie vliegen in
één klap! Verder willen wij u graag
informeren over SPEEDCOVER
en… de zomer! :-)

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

