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WIJ WILLEN ONS EVEN VOORSTELLEN
Copressco BV Nederland productiebedrijf bruistabletten.
Copressco is een klein en flexibel bedrijf dat zich in de afgelopen jaren heeft
gespecialiseerd in het maken van bruistabletten in alle soorten en maten.

Een van onze specialiteit is dat we bruistabletten of bruis poeders produceren
die 100% oplosbaar zijn.
Productie;
De producten worden met de meeste zorg gefabriceerd. Alle grondstoffen worden alvorens
ze worden gebruikt door ons uitgebreid getest. Waarna ze onder gecontroleerde
omstandigheden samen worden gevoegd en in ontsmette ruimtes opgeslagen.

Geconditioneerde ruimte;
De kwaliteit van de bruistabletten hangt sterk af van de omstandigheden in de productie ruimte. Wij produceren
de tabletten daarom in een geconditioneerde ruimte. De luchtvochtigheid in deze ruimte is altijd tussen de 25%
en 35% en de temperatuur altijd tussen de 19oC en 22oC is
Luchtkwaliteit;
Ook wordt er veel aandacht besteed aan het terugdringen van stof en met name fijnstof. Er is een speciaal AIR
QUALITY SYSTEM systeem geïnstalleerd.Dit systeem zorg ervoor dat het fijnstof zeer snel neerslaat.
Dit systeem zorgt er ook voor dat de lucht schoon en fris is, zodat er een prettige werkatmosfeer heerst.

Een greep uit onze productie moegelijkheden:
Land- en tuinbouwdoeleinden

CultaTabs; Een zeer unieke bruistabletten serie ten behoeve van
land- en tuinbouw. Het bijzondere aan deze tabletten is dat het
bruistabletten zijn die 100% opbruisen zonder enig residu achter te
laten.
En andere speciale tabs voor land- en tuinbouwdoeleinden.
CO2 tabs (6 gr . 20 gr. 50 gr)
Plantvoedingen
Enzymtabs
Bacterie en schimmel tabs
Topbuxus Health Mix tabs
En veel andere soorten

Hobby Zwembad tabs (chloor vervangers)
Alternatieve geneeswijze

Chlorella tabs
Chitine tabs
Nannochloropsis
Macca
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