Bahar kapıdayken..
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Gıda ürünlerinde iadesiz çalışan
marketler ve ısınan havalar...
Havaların ısınmaya başlaması ile Soğuk Zincir’de de aksamalar başlar.
Deponuza teslim edilen ürünlerin SICAKLIK durumlarının kontrolü vakit
alıcıdır. Ayrıca, bu süreci araçtan depoya aktarılacak ürünlerin, dış ortamda
bir süre beklemesi izler. Depolarınıza teslim edilen ürünlerin KABUL ve
DEPOLAMA esnasında ne durumda olduğunu bir bakışta görebilseniz iş
yükünüz hiç şüphesiz ki hafifler. Kalite Kontrolü ve Stok Yönetimini görsel
olarak “Raf Ömrü Etiketleri” ile yaparsanız ürünlerin gerçek durumu
hakkında bilginiz olur. Depo Kabul ve Mağaza Elemanlarının işlerinin
hafiflemesi ile insan kaynaklarını daha etkin kullanabilirsiniz. Ve tabii ki
tüketicinize her zaman en taze ürünü önerebilir, fire oranlarınızı azaltarak
karlılığınızı arttırabilirsiniz.

Ay’ ın Terimleri
TEFLON KAĞIT
Teflon çözümlerinden biri olan
Teflon Kağıt fırın tepsilerinde tekrar
tekrar kullanılabilen, özel bir tepsi
kağıdıdır. Devamı sayfa.2’de

“GÜÇ” GÜVENLİK ÇANTASI
Para ve Kıymetli Evrak nakli ve
muhafazasında kuryeyi ve nakti
koruyan yüksek güvenlikli çanta

OnVu Lojistik Etiketleri ile izlenecek yöntem hakkında kısa bilgi:
OnVu , depolarınıza koli bazında teslim edilen (et, tavuk, balık, süt ürünleri,
meze vb) ürünlerin; ne kadar taze olduğunu bir bakışta gösteren Akıllı bir
Etikettir. Böylelikle ürünleri teşhire çıkarırken tazeliği diğerlerine göre daha
az olan , riskli ürün grubunu seçip önce onları satmanızı yani
değerlendirmenizi sağlar. Soğuk depo ve dolaplarda yaşayabileceğiniz
sıcaklık problemlerinde de tazeliği azalan ürünleri fark etmenize ve hemen
satışa çıkarabilmenize imkan verir.
OnVu sayesinde tedarikçilerinizden gelen ürünlerin tazelik durumunu
izlenebilir kılarak;
· Tüketicinin en taze ürünü almasını sağlarsınız
· Sıcaklık kaynaklı fire oranlarınızı düşürürsünüz
· Gıda güvenliği risklerinizi azaltırsınız
· Taze ürün satışlarınızı arttırırsınız
· Karlılığınızı yükseltirsiniz
Taze gıda firesini azaltmanın en akıllı yolu taze iken satmaktır!!!
İŞTE GERÇEK TAZELİK
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“Teflon Kağıt” birçok sektörün yardımcısı
bir ürün!
260C sıcaklığa dayanıklı tepsi kağıtları ;
- Ürünleri tepsi / kalıptan zedelemeden çıkarmayı,
- tepsilerin kolay temizlenmesini,
- tepsi kiri ve yanıklarının oluşmamasını,
- “0” sıfır yağlı bir hamurun dahi yapışmamasını
sağlar. Tekrar kullanılabilirlik özelliği ile atık yönetiminizi
kolaylaştırır. Yağlı kağıt ihtiyacını ortadan kaldırır.
Mikrodalga’ya da girebilen Teflon Kağıt, istenilen ebat ve
şekilde üretilebilir.
Yapışmazlık hakkında farklı ve özel çözümler için
bilgi@sedef.com adresine yazabilirsiniz.
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Balık Tezgahlarında kağıt mendil, streç film,
alüminyum folyo kullanımına kazançlı bir son!
3S “Sergileme, Sevkiyat, Saklama” ve 1P “Paketleme”
konusunda çözüm sunan Food Touch Kağıtları


Balıkların istiflenmesinde ara kağıt olarak



Buz üzerinde sergilerken yanığı önlemesi için



Paketleyerek – tüketici ambalajında



Arta kalan ürünlerin saklanmasında

kullanılmaktadır. Nem dayanımı yüksek olan kağıt,
dehidrasyona bağlı fireyi engeller, parçalanmaz,
ürüne yapışmaz, çapraz kontaminasyonu engeller.
Indenta dokusu sayesinde deniz mahsüllerinin nefes
almasını sağlarken, ürünlerin renk ve dokularını korur.
Ürün yüzeyindeki bakteri ve küf oluşumunu
engelleyen Antimikrobiyal Koruma özelliği sayesinde
uzun süre tazelik sağlar.
Hijyenik yapısı ve görünümüyle reyonlarda balıkların
altına serilen kağıt mendil, streç film veya alüminyum
folyonun yarattığı kötü görüntüyü ortadan kaldırır.

2

Çok yönlü kullanımı ile envanter yönetimini de
kolaylaştırır.

Lorem Ipsum Dolor

“ Özelleştirilmiş PE Streç Film” ve
Maliyet Etkin Kullanım
Streç filmler gıdaların lezzet ve tazeliğini korumayı sağlar.
Kullanım yerine göre ürünlerin dağılmamasını ve şeklini
korumayı da hedefler. Gıdaların saklanması ve sevkiyatında
çokca kullanılan Streç Filmler üretildikleri malzemeye göre
ikiye ayrılmaktadır ; PVC ve PE (polietilen).
PVC maddesinin kanserojen özelliği sebebi ile gıda ile teması
olan noktalarda kullanılmasının sağlık açısından risk teşkil ettiğini önceki sayılarımızda duyurmuştuk. Bu sayımızda ise
ürün paletimize yeni eklenen “Özelleştirilebilir PE Streç Filmler” hakkında önemli detayları sizlerle paylaşmak istedik:
• PE doğa dostu geri dönüştürülebilir bir malzemedir.
• PE Kanserojen madde ihtiva etmez
• Muadilleri ile kıyaslandığında daha mukavemetlidir
• Muadilleri ile kıyaslandığında maliyet etkin bir çözümdür
• Mikrodalga, fırın ve dondurucuda kullanılabilir
Sedef Endüstriyel sıradan bir Streç Filme neler katabilir?
- Kesinlikle mevcut maliyetinizi azaltacak çözümler,
- Farklı renk opsiyonları,
- Operasyonunuza uygun mukavemet, yırtılma ve delinme direnci talep edebilme,
- Endüstriyel kullanım veya ev tipi ambalaj seçeneği (PL çalışmalarında)
Sağlıklı, size özel ve maliyet etkin çözümler hakkında bilgi almak için bilgi@sedef.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilene SORUN…
Yetkisiz kişilerin girişini ve içerisindeki kıymetlere ulaşmasını istemediğiniz ;
-

Kasa
Dolap
Çekmece
Oda
Depo

gibi, güvenlik ihtiyacı duyduğunuz her türlü hacmi elektronik kilitlerimiz sayesinde kolaylıkla kontrol altına
alabileceğinizi biliyor muydunuz?
Sadece şifre ile kullanılabilen bağımsız ( stand alone ) kilitlerden , tek bir bilgisayardan, tek bir kişi ile binlerce kilit ve
kullanıcıyı yönetebileceğiniz güçlü sistemlere kadar geniş ürün paletimiz sayesinde güvenlik sorunlarınızı çözebilir,
eviniz veya işyeriniz için bünyenize en uygun ürünü veya sistemi seçmenizde size yardımcı olabiliriz.
Lütfen www.kilitmerkezi.com sitemizi geziniz.
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Taşıma Yemek Hizmeti ve Miniroll Sistem
Tekerlekli yapısı sayesinde kolayca taşınan Miniroll Sistem ile kapıdan
kapıya sıcak veya soğuk gıda servisi yapabilirsiniz.
Esnek yapısı sayesinde kolayca yükleme yapabileceğiniz sistemi,
kullanmadığınız zamanlarda katlayarak alandan tasarruf edebilirsiniz.
Sıcak ve soğuk mikro dağıtımlarda 6 saatten başlayan süreler boyunca
güvenle kullanılmaktadır.
Sistemin performansı hakkında şunlar söylenebilir: 70C sıcaklıkta
Miniroll sisteme giriş yapan ürünler 24 saat sonunda 50C civarında
korunmaktadır. Standart çözümlerin yanısıra kullanıcıya özel soğuk ve
sıcak saklama ve taşıma çözümlerinde de kullanılan yüksek teknoloji
tekstil yapısı ile Termal Örtüler özelliğini yitiren eskimiş thermobox’lara
da giydirilebilinir.
Maliyet etkin birçok çözüm hakkında bilgi@sedef.com adresine e-posta
atabilirsiniz.

TEŞEKKÜRLER…
Euroshop Fuarında Dalebrook
Standına gösterdiğiniz ilgi için
teşekkür ederiz.
Gıda Sunum Modası hakkında farklı
uygulamalar ve size özel çözümler
hakkında daha detaylı bilgi almak
isterseniz sizlere yardımcı olmaktan
mutluluk duyarız.
Showroom ziyaretleriniz için
0212-275 04 65 no’lu telefondan
veya bilgi@sedef.com adresine
e-posta ile ulaşarak randevu
alabilirsiniz.

Sedef Endüstriyel
www.sedef.com www.tazegida.info bilgi@sedef.com
Tel-Showroom: 216 – 465 25 08 Tel – Merkez: 212 – 275 04 65
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