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Copressco B.V. is een facilitair tabletteer bedrijf in Andelst dat zich in de
afgelopen jaren heeft gespecialiseerd in het maken en verpakken van
tabletten en sachet in alle soorten en maten.
We zijn in 2003 begonnen met het maken van bruistabletten voor tuinbouwtoepassingen met het
oog op een forse reductie in opslag- en transportkosten. Wat voorheen 1 liter, dus ongeveer 1 kg,
vloeistof was is nu 1 tablet van 50 gram. Een resultaat dat staat! Een 100% oplosbaar product dat
ook de dosering en houdbaarheid nog eens sterk heeft verbeterd en vereenvoudigd, en dat het
vervoer van water overbodig maakt! Daarna zijn er de sachets bij gekomen.
Vanuit deze basis zijn we door gaan ontwikkelen en inmiddels hebben we een veelheid aan
mogelijkheden kunnen creëren en onze horizon flink kunnen verbreden. Er is heel erg veel
mogelijk en wellicht ligt er ook voor u een toekomst in (bruis)tabletvorm in het verschiet!
Naast het maken en verpakken van tabletten kunnen wij ook poeders inpakken in zakjes variërend
van 50 gram tot 5 kg per stuk. Dit alles in zakjes met uw eigen logo, tekst en ontwerp.

Productie
Alle producten worden met de meeste zorg gefabriceerd. De grondstoffen worden alvorens ze
gebruikt worden uitgebreid getest, waarna ze onder gecontroleerde omstandigheden samen
worden gevoegd en verwerkt.
Geconditioneerde ruimte
De kwaliteit van bruistabletten hangt sterk af van de omstandigheden in de productieruimtes. Wij
produceren altijd in een geconditioneerde ruimte. De relatieve luchtvochtigheid in deze ruimte
wordt tussen 25% en 35% gehouden en de temperatuur wordt tussen 19°C en 22°C gehouden.
Luchtkwaliteit
Ook wordt er veel aandacht besteed aan het terugdringen van stof, en met name fijnstof. Er is een
speciaal Air Quality System geïnstalleerd. Dit systeem zorgt ervoor dat het fijnstof zeer snel
neerslaat hetgeen de gezondheid van de medewerkers ten goede komt.
producten
Tabletten zijn mogelijk in allerlei soorten en maten. Copressco beschikt over een range van
zogenaamde stempels waarmee tabletten zijn te maken. Tabletten met een gewicht van ca. 2 gram
tot ca. 200 gram en een diameter die varieert van 5 mm tot 80 mm. Maar ook andere maten zijn
mogelijk, hiervoor kan een stempel speciaal op maat worden gemaakt.
Tabletmaten
Wij hebben een groot aantal stempel ter beschikking.
wij kunnen dus vrij nauwkeurig een gewenst gewicht bereikt worden. Afwijkende vormen en
maten zijn uiteraard ook mogelijk, maar hiervoor moeten de zogenaamde stempels op maat
worden gemaakt.
Afhankelijk van de kleur van de grondstof kan met verschillende kleurstoffen gewerkt worden om
uiteindelijk tabletten in de gewenste kleur te krijgen.
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