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Voor verdere vragen horen wij u graag!  
Uw verpakking is onze passie!
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Innovatie staat bij Vercom hoog in het vaandel en dat bewijzen wij met onze vernieuwde VHQ 
folie. VHQ staat voor Vercom High Quality. VHQ is een uiterst dunne maar bovenal sterke folie, 
die u alweer een stap op weg zet naar diktereductie van uw kunststof verpakkingen. Het Vercom 
VHQ folie is ontwikkeld om gebruikt te worden voor: 

• Verpakking van bevroren food artikelen, zoals vlees- en aardappelproducten, ijsblokjes etc. 
• Verpakking van verse food artikelen, zoals groenten, fruit, vis etc. 
• Industriële toepassingen zoals liners en hoezen. 
 
De VHQ folie leent zich erg goed om toegepast te worden op flow pack machines. 
Een flow pack is een verpakking waarbij producten machinaal omwikkeld worden met folie die 
vervolgens horizontaal en verticaal wordt geseald. Dit kunnen zowel food als non-food 
producten zijn. VHQ folie kan daarnaast ook nog eens worden bedrukt met uw logo of een 
fullcolour afbeelding! Voor een indruk van de eerste testen als flow pack folie klik hier. 
 
Door de uitzonderlijk goede mechanische eigenschappen kan er een reductie van wel 20 tot 
35 % op de dikte van de folie gerealiseerd worden zonder impact op de doorprikweerstand of 
treksterkte. Behalve de voor de hand liggende impact op uw ecologische footprint, zorgt dit ook 
voor een besparing in transport en opslagcapaciteit. Daarnaast biedt de VHQ folie nog vele 
andere voordelen:

• Uitstekende seal eigenschappen ook op lage temperaturen 
• Glasheldere transparantie 
• Mogelijkheid tot UV bestendigheid of (anti)slip 
• Goede barrière eigenschappen 
• Diepvriesbestendig 
• Uitermate geschikt voor bedrukking 
• Diktes mogelijk van 25 µ tot 250 µ en breedtes vanaf 30 cm

In deze Vercom newsletter 06.21 vindt u onder meer de volgende onderwerpen:

https://www.youtube.com/user/VercomInternational
https://www.facebook.com/VercomInternational
https://www.youtube.com/watch?v=7-5-an4wM14
https://www.instagram.com/VercomInternational
https://www.linkedin.com/company/VercomInternational
https://twitter.com/VercomInt
https://www.youtube.com/watch?v=7-5-an4wM14
mailto:sales@vercom.nl
https://www.youtube.com/watch?v=7-5-an4wM14
https://www.youtube.com/watch?v=7-5-an4wM14
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Eind april stonden er weer twee audits (BRC & ISO) voor de deur en deze zijn met goed resultaat 
doorstaan! Wederom zijn wij verheugd om het statuslabel AA te mogen voeren. 

De audit werd door de onafhankelijk partij DNV uitgevoerd op meer dan 300 punten en zo zijn 
de certificeringen ook voor het komende jaar weer op orde. 

Onze kwaliteitsmanager en eindverantwoordelijke, Léon Charmant, heeft dit uiteraard niet 
alleen verwezenlijkt! Hij heeft de medewerking van toegewijde collega’s, die weten dat je 
kwaliteit alleen maar samen maakt. 
 
De BRC norm is niet alleen essentieel voor een voedselverwerkingsbedrijf, maar ook voor 
Vercom als toeleverancier voor deze industrie. Aan de productielocatie van Vercom in Bulgarije 
werd de BRC Packaging certificering toegekend, en de locatie te Wormerveer verwierf opnieuw 
het BRC Storage & Distribution certificaat. De certificaten zijn direct te downloaden via onze 
website: www.vercom.nl

Binnenkort staat voor de meeste van ons de zomervakantie 
voor de deur. Wij hebben de bezetting in de periode juli en 
augustus in kaart en zoals ieder jaar draaien wij gewoon door. 
 
Regeren is vooruitzien en daarom willen u attenderen om hier 
enigszins met uw huidige voorraden rekening te houden. Om u 
ook deze zomer te blijven ontzorgen en u van onze producten 
te kunnen voorzien, ontvangen wij graag tijdig uw bestelling!
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