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önceden arayınız. 

 2011 Kataloğumuza 
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brochure/ adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

Ayın Terimleri 

derin sunum 

ekipmanlarında, örneğin, 

2 litrelik kaseler, 

sergilenen ürünler 

azalsada kabın dolu 

görülmesi için kullanılan 

“HIRSIZ KAP” olarakta 

nitelendirilen parça 

Insert 

Gıda ve farmasotik 

ürünlerinini uygun 

taşıma ve saklama 

şartlarına getirmek üzere 

soğutmak/dondurmak  

Şartlandırmak 

“İZOLELİ TAŞIMA 

SETLERİ” 

Farmasötik, süt ürünleri 

gibi hassas ürünler için  

ısı yalıtımlı, soğutucu 

süngerli darbelere 

dayanıklı, özel 

konfigürasyonlu  

sevkiyat setleri 

İTS 
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Taşıma ve saklama koşulları ne 

olursa olsun sıcaklığa duyarlı 

ürünlerin, örneğin; taze / 

donuk gıda, farmasötik, kan vb.  

sevkiyatını araç ve özel 

donanımından bağımsız olarak 

yapabileceğinizi biliyor 

muydunuz? 

İleri teknoloji Termal Palet 

Örtüleri, Troley Örtüleri, Eve 

Servis Çantaları, Termal İlaç 

Soğuk ve Donuk Taşıma için Frigorifik Şart mı? 

2010 yılında Türkiye distribütörü olduğumuz Dalebrook  Özel 
Melamin Sunum Ekipmanları dünya çapında farklı noktalarda 
güçlü perakende liderlerinde de kullanılmaya başladı.  

Metro Italya ülke çapındaki 44 cash & carry mağazasında 
Dalebrook ürünlerini satmaya başladı.   

Perakende ve gıda servisine yönelik lider hizmet 
sağlayacılarından Güney Amerika Food Supplies firması 
Kanada’da Dalebrook ürünlerinin distribütörlüğünü aldı.  

Avustralyanın  öncü süpermarket zincirlerinden Woolworths 
meze reyonlarında Dalebrook Sunum Ekipmanlarını 
kullanmayı tercih etti. 

 

 

 DALEBROOK
 

Sunum 
Ekipmanları ile 
dünya çapında 
başarılar ! 

 

 METRO Cash & Carry Italya 

 Güney Amerika Food Supplies 

 Woolworths Avustralya 

sağlayarak hizmet kalitesini 

arttırıyor ve  maliyetlerini 

kısarak diğer rekabetçi 

yatırımlara yelken açıyor.  

AP sistemleri hakkında detaylı 

bilgi için ofislerimizi arayabilir 

veya bilgi @sedef.com 

adresine e-posta atabilirsiniz. 
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Çantaları, İzoleli Taşıma Setleri 

sayesinde  araçların kapısı 

açıldığında, oda sıcaklığında 

bırakıldığında dahi ürünler 

istenilen sıcaklık değerlerinde 

tutulabiliyor.  

Dünyanın önde gelen üretici, 

dağıtıcı ve perakendecilerinin 

kullandığı termal çözümler ile  

firmalar Soğuk Tedarik Zincirinde 

Mükemmel Soğuk Zinciri 
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Etiam eu ipsum. 

Donec ac arcu. 

- sodales. 

 

Bu Tazeliği 

Koruyabilirsiniz.. 

Soğutucu dolaplarınızı Likit Kristal Belirteçlerle Reyon 

Elemanlarınız kontrol etsin 

Likit Kristallerin özel renk değişimi teknolojisi sayesinde hızlı 

ve basit soğutucu izleme sistemini kullanmak çok kolay.  

Gerçek zamanlı hava ve gıda sıcaklığını gösteren, soğutucu 

kabin sıcaklığı önceden ayarlanmış olan sıcaklık limitinin 

üzerine çıktığında yeşil uyarı sembolünün belirmesi ile reyon 

görevlisini uyaran bu etiketler tüm dikey reyonlar, servis 

reyonları, havuz reyonlar ve soğuk odalarda kullanılabilir.  

Elektrik ve bakım ihtiyacı olmayan Likit Kristal Belirteçler 

reyonlarda sergilenen gıdaların sıcaklığı maksimum limitlerin 

üzerine çıkmadan gerekli önlemlerin alınabilmesini sağlar. 

Reyon kaynaklı problemlerin tespiti sayesinde ürün israfını 

azaltarak sergilenen gıdanın kalitesini ve raf ömrünü 

arttırabilirsiniz. 

 

Bilene  

SORUN 

Taze gıdaların tedarik zinciri ve tüketimi süresince gerçek raf ömrünü izleme 
imkanı var mı? 

Akıllı Etiketler gerçek zamanlı raf ömrünü renklerle gösterir. Anlaşılması 
kolaydır. Gıda güvenliği risklerini azaltır.  

Taze taze, satar taze taze tüketebilirsiniz.  

 

DijiSıcaklık 

Gıda Sıcaklığı izleme 

SOĞUK ÇOK SICAK 
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Aktif ve Akıllı paketleme konusunda gelecek trendler… 

Yakın zamanda yayınlanan araştırma sonuçlarına göre Aktif ve Akıllı paketleme; raf ömrü, bozulma, tazelik, 
kalite konularında sağladığı avantajlar ile üreticiden sonra tüketicinin de ilgili odağı olmaya başlamıştır.  

“Gıda ve İçeceklerde Aktif ve Akıllı Paketlemenin Geleceği” raporunda , sektör liderleri Tazelik Indikatörlerini 
önümüzdeki 5 yılın en önemli inovasyonu olarak tanımladı. Kaliteyi arttırmak için yapılacaklar listesinde en 
önemli uygulama Sıcaklık- Zaman Indikatörleri olarak belirtildi. 

Tüketiciler arasında yapılan sıralamada ise sağlık, kolaylık, güvenlik ve gıdanın vasıflarının iyileştirilmesinin Aktif 
ve Akıllı Paketlenmiş gıda satın alımını arttıracağını göstermiştir. Daha uzun raf ömrü ve ürün hakkında eş 
zamanlı bilgi vererek tüketici ile iletişim kuran paketlemenin önemi de araştırmanın başlıca bulguları 
arasındadır.   

Soğuk Tedarik Zincirinin etkinliğinin artması, değer kazanması, üreticilerin ürünlerini farklılaştırması ve firelerini 
azaltması bu teknolojinin başlıca yararları arasındadır.  

Alıntı: http://www.foodproductiondaily.com/Packaging/Future-trends-for-active-and-intelligent-
packaging/?c=Ao81eVyIbr2zEC%252FJLWwdHA%253D%253D&utm_source=newsletter_daily&u 

Tedarik zincirinin vazgeçilmez yardımcısı Elektronik Mühürler DiaSA 

araçlarında.. 

Yurt içi nakliyelerini daha güvenli hale getirmek isteyen DiaSA , 

vasıtalarına elektronik mühür taktı. SEDEF'in lojistik sektörüne yönelik 

güncel çözümlerinden olan Elektronik Mühürler bundan sonra DiaSA'nın 

da lojistik zincirine destek verecek.   

Tek kullanımlık mühürlerin aksine depolama, uygulama , veri toplama 

kabiliyetleri, tahrif edilememeleri gibi üstün özellikleri sayesinde Kargo 

Güvenlik Çözümleri açısından Elektronik Mühürler tüm güvenlik prosedürlerinin düşünüldüğü TEKNOLOJİK, 

ÇEVRECİ ve MALİYET ETKİN bir tercihtir. Pille çalışan, tüm hava şartlarına dayanıklı, plastik gövdeli elektronik 

mühürlerde gelişmiş RFID ve RF yetenekleri de mevcuttur. Daha detaylı analizler için IrDA donanımlı PDA’lara 

veya dizüstü bilgisayarlara veri yüklemek gibi ilave güvenlik önlemleri de alınabilmektedir.  RF entegrasyonu, 

mührün, doklarda, tersanelerde, güvenlik girişlerinde veya vasıta kapılarında bulunan okuyucularla iletişim 

kurmasına imkan verir. 

Farklı kullanım amaçlarına yönelik değişik tipleri olan Elektronik Mühürlerin kullanım ömürleri 15.000 ila 

25.000 mühürleme arasında olup bu rakam bir Elektronik Mühür’ün 6-10 yıl süre ile kullanılabileceğini ifade 

eder. Buradan hareketle Elektronik Mühürlemenin bedeli 1-6 Eur/cent arasında değişmekte olup atık yönetimi, 

depolama , kullanılmış mühür kontrolü ve denetimi gibi yan masrafları olmadığından kesinlikle maliyet etkin bir 

çözümdür. 
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