
 

Akıllı Etiketlerden Akıllı Bilekliklere… 
Renk Değişim Teknolojisi güneş  
altında da korumaya devam ediyor 
 

Yaz geldi, okullar kapandı ve deniz 
mevsimi başladı. Güneş ise hem dostumuz 
hem de korunmamızı gerektiriyor. Akıllı 
renk değişim teknolojisi bu konuda da bir 
çözüm geliştirdi “SMARTSUN Akıllı 
Bileklikler” 
   
SmartSun UV bileklikleri, güneşin vücuda 
zarar vermeye başlayacağını renk 
değiştirerek bize bildirip korunmamızı 
sağlayan akıllı bir ürün.  Uygulaması ise 
çok kolay. Hani 7’den 70’e denir ya, 
SMARTSUN bu deyimi daha da geliştirip 
güneş altındaki (ister bebek ister çok yaşlı) 
herkes olarak değiştiriyor. Hem sadece yaz 
tatili için değil, senenin hemen her günü, 
güneş altında olduğumuzda kış, kar 
tatillerimizde, doğa sporlarında dahi 
kullanabilecek bir ürün SmartSun. Güneş 
teninizi bronzlaştıracak ama zarar 
veremeyecek. 
    

İsveçte üretilen SmartSun Ultraviyole 
Bileklikleri akıllı renk değişim 
teknolojisinin bir ürünüdür. Başta İsveç 
Teknik Araştırma Enstitüsü olmak üzere 
çeşitli akredite laboratuarlarda yapılan 
toksikoloji, güneş yağı, UV ve benzeri 
testlerden geçerek onay almıştır. 
   
SmartSun ve diğer Akıllı Renk Değişim 
Teknolojileri hakkında daha fazla bilgi 
için bizimle temasa geçebilirsiniz. 
  

 

SMARTSUN Bileklikler ile 7’den 70’e denizde, havuzda, tatilde güvendeyiz…. 
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Rustik bir çekicilik… 
Verdura Crock Serisi ve renk alternatifleri 

 Toprak tonlarından esinlenerek ,ayırt edici rustik bir görüntü 
yaratmak amacı ile tasarlanan Verdura Crock serisi %100 
porselenmelamin’den üretilmekte.  

Verdura Crock modelleri 3.8 Litre kapasiteden 1 Litre 
kapasiteye kadar farklı hacim ve renkler önermekte.  Dış 
yüzeyindeki mat  renk seçenekleri; gri, terracotta, taş ve siyah 
doğal bir görünüm sağlarken iç yüzeyindeki polar beyaz renk, 
sergilenen yiyecekleri ön plana çıkarıyor. 

Soğutucu reyonlarda kullanıldığında tavada (taban kısmı) 
biriken nem sebebi ile serginin hizasının bozulması sorununu 
ortadan kaldıran silikon kaymaz ayakları sayesinde lezzetler 

yerli yerinde sergilenebiliyor. 

Uzun ömürlü, gıda teması onaylı, leke ve çapak atma dayanımı 
yüksek Dalebrook Sunum Ekipmanlarını, gıda sunum alanlarına 
ilişkin özel konsept çalışmalarını yakından görmek için 
showroomumuza bekliyoruz.  

Randevu için bilgi@sedef.com adresinden veya 216-501 
0097’den bize ulaşabilirsiniz.  

Sedef Ekibi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini tamamladı! 
Atölyelerde üretim sahasının risk analiz çalışması, karşılıklı 
değerlendirme ve planlama çalışmalarını takiben 20-21 
Haziran tarihlerinde Sedef A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 
eğitimlerini  tamamladı. Yasal mevzuatın yanısıra çalışanların 
kendi hayatlarında da uygulayabileceği birçok bilginin 
paylaşıldığı, tehlikelerin değerlendirildiği ve acil eylem 
planlarının yapıldığı eğitime katılanların bireysel güvenliklerini 
hatırladığı gözlemlendi. Daha uyumlu, keyifli ve güvenli bir iş 
ortamı yaratmak üzere bakış açılarının değişmesi, çalışanların 
özgüvenlerinin artması amaçlanan şirket içi eğitimlere devam 
edilmesi planlanıyor. 
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SEDEF BLOG YAYINDA  

Temmuz ayından itibaren Sedef Yeni Nesil Çözümleri’nin haberlerini, duyurularını 
www.sedef.com/blog  adresindeki bloğumuzdan takip edebilirsiniz. 

Blogda, Sedef’in sürekli gelişen ve yenilenen ürün portföyüne eklenenler, yeni 
işbirlikleri, etkinliklerimiz, ekoloji dünyasındaki gelişmeleri izleyebilirsiniz.  

 

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için http://www.sedef.com/duyurular.html  

adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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