ZOMERVAKANTIE IN AANTOCHT

VERCOM INTERNATIONAL, UW ALLROUND LEVERANCIER

Zondag 21 juni was officieel de eerste zomerdag en
dat betekent dat de zomervakantie in aantocht is!
Wij hopen dat eenieder mag genieten van een
ontspannen vakantie met heerlijk zomers weer!
Waar u ook bent …

Wist u al dat wij gespecialiseerd zijn in het produceren van folies, buis, vellen,
kratzakken en hoezen? Maatwerk staat bij de productie van deze artikelen
centraal. Afhankelijk van uw wensen en specificaties kunnen wij verschillende
verpakkingen, materiaalsoorten, maten en diktes produceren.

Heeft u er al aan gedacht of uw voorraden nog
steeds op peil zijn? Om u ook deze zomer van onze
producten te kunnen voorzien, ontvangen wij graag
tijdig uw bestelling!

Al uw gewenste verpakkingseigenschappen verwerken wij in uw product of
verpakking. Of het nu gaat om onze krimpfolie, buisfolie, pallethoezen of
automatische lijn folie. Wij gaan geen uitdaging uit de weg. Folies, buis, vellen,
zakken en hoezen kunnen vervaardigd worden uit LDPE, HDPE, MDPE en
LLDPE. Door een uniek receptuur zorgen wij voor het perfecte eindresultaat.

15 TOT 20% BESPAREN EN MEER KWALITEIT?
De technische ontwikkeling van de productie van flexibele PE
verpakkingen staat niet stil. Er is veel gaande op de markt van
ruwe grondstoffen en dan met name in de prijsontwikkelingen
hiervan. 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 met
behoud van sterkte, kwaliteit en tegelijkertijd lagere kosten
eenvoudig te realiseren!
HDPE versus LDPE
HDPE is een afkorting voor High Density Polyethyleen, hetgeen
wat met een hoge dichtheid en onder lage druk wordt gemaakt.
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Kwaliteit, kostenbesparing en het
milieu zijn drie belangrijke pijlers
voor ons. Dit is dan ook de reden
dat wij u in de nieuwsbrief van
juni willen wijzen op de voordelen
van High Density Polyethyleen
die de kwaliteit, uw portemonnee
en het milieu ten goede komen.
Hiermee slaat u niet één, niet
twee, maar zelfs drie vliegen in
één klap!

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. Maak dus deze zomer nog gebruik van de vele
voordelen van HDPE:

-

Stug en sterk.
Waterafstotend.
2 keer zo sterk als LDPE.
Licht in gewicht, dus minder kilo’s opslag per m2.
Kan dunner en daarmee goedkoper geproduceerd worden, wat
bovendien ook beter voor het milieu is!
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Graag blijven wij u per mail (maar niet te vaak) op de hoogte houden van nieuws en speciale aanbiedingen. Wilt u onze emails toch niet langer ontvangen? Klik dan hier of mail naar unsubscribe@vercom.nl om u af te melden.
Per 25 mei 2018 is bovendien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook Vercom International BV respecteert uw privacy. Klik hier om ons privacystatement te lezen.

De gehele zomer zijn wij open!
Heeft u een vraag of wilt u een
bestelling plaatsen? Neem dan
gerust contact met ons op.
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