
Kolaylaştırılmış Alerjen Uyumluluğu
ANLIK GIDA GÜVENLİĞİ KARTI ETİKETLEMESİ. ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR, 
GÜVENİLİR VE PROFESYONEL; SUNUMLARINIZ İÇİN MÜKEMMEL
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Size seçenekler verir…

  

 

ZC 300 KART YAZICI STANDART ÖZELLİKLER

Gıda Güvenliği Etiketlemesiyle Regülasyonlara Uyum
AB Tüketiciler İçin Gıda Bilgi Yönetmeliği’nin (EU FIC) yürürlüğe girmesiyle birlikte artık müşterilerinize 

sağlamanız gereken bir dizi alerjen bilgisi bulunmaktadır. Peki bunların hepsinin hatasız ve güncel 

tutulmasını nasıl sağlıyorsunuz? Elle yazılmış notlar ve listelerle mi? Sizce de bu biraz can sıkıcı değil mi?

Yaşanabilecek zorlukların farkındayız, işte bu yüzden sizlere gıda güvenliği etiketleme kartları ve ribonlarını sunuyoruz. 

Bu sayede, regülasyona uyumlu bir şekilde daha iyi hizmet vermenize, iş verimliliğinizi korumanıza ve belki de 

geliştirmenize yardımcı olacak size özel düzenlenmiş plastik bilgilendirme kartlarınızı basabileceksiniz.

Mevzuat ve Hukuk
AB Tüketiciler İçin Gıda Bilgi Yönetmeliği (EU FIC) 
No 1169/2011 uyarınca, anında tüketim için ambalajsız ya da 
yerinde ambalajlanan  gıda satışı yapan tüm kuruluşlara, AB 
tarafından açıklanan 14 ana alerjeni içeren tüm maddeleri 
tüketiciye bilgilendirme zorunluluğu gelmiştir.
 
Her bir ürün veya yemeğin içerdiği alerjenleri menü, karatahtaya 
da ürün bilgi kartı gibi bir formatta listelemeli veya bu bilgiyi 
çalışanlarınızdan alabileceklerini belirtmeniz gerekmektedir. 
Ayrıca eğer istenirse gösterilmek üzere her ürüne özel içerik 
detaylarının yazılı bir versiyonunu da bulundurmanız gerekmektedir. 

Zebra Gıda Güvenliği Kart Çözüm Sistemleri tüm 
bunları birkaç hızlı ve kolay adımda sizlere sağlıyor. 
Ürettiği markalı plastik kartlarla, tüm gerekli bilgileri 
bir arada bulundurarak... hem de 5 saniyeden kısa 
bir sürede!*
 
Kartlarımız 10/201 numaralı AB Komisyon yönetmeliği 
(14 Ocak 2011 değişiklikleriyle birlikte) tarafından test 
edilmiştir, tüm ribonlarımız  EC 1935/2004 ile 
uyumludur ve hepsi gıda güvenliği kartlarında 
kullanılmak üzere ISEGA tarafından onaylanmıştır.

*Tek taraflı baskılarda saatte 1000 kart baskı hızı 

Gıda Güvenliği Kart Çözümlerinin Faydaları

• Tamamen özelleştirilebilir
• Hazırlanması ve güncellenmesi hızlıdır: uyumluluğu   
   kolaylaştırır
• Tasarımlarınızın doğru ve tutarlı reprodüksiyonudur
• Uzun ömürlü ve temizlemesi kolaydır (bulaşık makine 
   sinde bile yıkanabilir!)
• Veriyi doğrudan sizin veritabanınızdan alarak hata  
   yapma riskini azaltır
• Ürün veya fiyat bilgisi değiştirme ihtiyacı duyulursa 
   tekrar üretilmesi kolaydır
• Müşterilerin dikkatini çekmek için görsel eklenilebilir.
• Tüm ürün gruplarında aynı formatı kullanarak güçlü bir 
   sunum elde etmenizi sağlar

Markanızı güçlendirir…

• Ön yüzde ürün bilgisini arka yüzde ise alerjen bilgisini  
  bulundurabilirsiniz
• Ya da iki yüzde de alerjen bilgisi bulundurarak hem 
  müşterileriniz hem de çalışanlarınızın bilgiye erişmesini 
  sağlayabilirsiniz.

Bunların hepsi profesyonel bir imaj yaratmanıza, 
iş verimliliğinin devamlılığını ve yönetmeliğe 
uygunluğunuzu sağlamaya yardımcı olur.

•
 
300 dpi (11.8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü

•
 
2 GB flaş bellek

•
 
Görüntü boyutu: 1006 x 640 piksel

•
 
Otomatik ribon kalibrasyonu

•
 
USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı

•
 
100 kart kapasiteli otomatik ayarlı giriş bölmesi (0.762mm)

•
 
100 kart kapasiteli çıkış bölmesi (0.762mm)

•
 
LED çerçeveli elle kart besleme özelliği

•
 
Grafik renkli LCD 

•
 
3 adet tricolor yazıcı durum göstergesi ışığı

•
 
Kensington® güvenlik kilidi yuvası

•
 
Online yazıcı yardımı ve belge erişim için Print Touch NFC 
etiketi

• Yazıcı ana cihaz kimlik doğrulaması

•
 Veri şifreleme

•
 
İki yıl süreli sınırsız yazıcı ve yazıcı kafası garantisi
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DOĞRU VE REGÜLASYONLARA  
UYUMLU ALERJEN BİLGİSİ 
PARMAKLARINIZIN UCUNDA 

GIDA TEMASINA UYGUN, 
GÜVENLİ VE TEMİZLEMESİ KOLAY
(BULAŞIK MAKİNASINDA BİLE!)

 

 

BASIMI HIZLI, GÜNCELLEMESİ 
KOLAY,UZUN ÖMÜRLÜ VE 
PROFESYONEL 
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Hatırlanması gerekenler…

   

   

 

HardalAcı bakla Kuru yemişSüt

Yer fıstığı Susam Soya Sülfitler

Yumuşakcalar
Midye, Ahtapot, vb.

Gluten ile
Hububat

 Yumurta BalıkKabuklularKereviz  
 

BİR BAKIŞTA
SORUMLULUKLARINIZ

ÖNCEDEN PAKETLENMEMİŞ GIDA 
TEDARİKÇİSİ MİSİNİZ?
Aşağıdakilerden herhangi birini 
sağlıyor musunuz?

• Kendi paketlediğiniz gıdaları satıyorsanız (et, unlu mamüller,   

   sandviçler, kekler, şarküteri ürünleri vb)

• Café, restaurant, bar ya da fast food işletmesinde yiyecek  

   sağlıyorsanız

• Okul, hastane, bakımevi ve silahlı kuvvetler gibi yerlere 

   toplu yemek hizmeti sağlıyorsanız

• Büfe dahil, yemekli davet, konferans veya etkinlik yiyecek 

   hizmeti işletmeleri yönetiyorsanız

• AB üyesi ülkeler dahilinde uçak, gemi ve tren dahil yemek 

   hizmetleri ulaşımı sağlıyorsanız

GIDALARINIZ AŞAĞIDAKİ 14 ANA ALERJEN 
MADDEDEN BİRİNİ BİLE BULUNDURUYORSA 

BİLGİSİNİ VERMEK DURUMUNDASINIZ

Unutmayın ki bu alerjenlerin çoğunluğu soslar, 
çeşniler ve hatta ekmeklerde bile bulunmaktadır!

YÖNETMELİĞE UYMADIĞINIZ TAKDİRDE PARA 
CEZASI ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ

• Artık bir alerjenin var olup olmadığını  
   bilmediğinizi söyleyemiyorsunuz.
• Tüm yemeklerin alerjen içeriyor “olabileceğini”  
   söyleyemiyorsunuz.
• Tüm sözlü açıklamaların yazılı dökümanlarla da
   desteklenmesi gerekiyor.

Neden Güvenli Gıda 
Kartı Çözümleri’ne 
ihtiyacınız olduğunu 
gösteren Üç sebep

MÜŞTERİLERİNİZİN BEKLENTİLERİNİ 
KARŞILAYACAĞINIZ VE HATTA FAZLASINI
SUNACAĞINIZDAN DAHA FAZLASI İÇİN 
GELMEYE DEVAM EDECEKLER!

ALERJEN BİLGİLERİ

Kereviz

Hardal

Acı bakla

Kuru yemiş

Süt

Yer fıstığı Susam

Soya Sülfitler

Yumuşakcalar
(Midye, Ahtapot, vb.)

Gluten ile Hububat

Yumurta

Balık

Kabuklular

Meyveli Tart

15,00
Yumurta, Süt
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Alerjen Madde İçerir



 

 

 

GIDA GÜVENLİĞİ KARTLARI

GIDA GÜVENLİĞİ RİBONLARI
 

 

 
 

 

ALERJEN UYUMLULUĞU İÇİN 
İHTİYACINIZ OLAN HERŞEY...

Hızlı değiştirilebilir, yüksek kapasiteli, doğa dostu,
Load-N-Go™ akıllı ribonlar; Çevre dostu ribonlar 
şimdi daha fazla geri dönüştürülebilen materyal 
ve daha az plastikten oluşmaktadır.

GIDA GÜVENLİĞİ KART ÇÖZÜMLERİ: YASAYA 
UYGUN KALMANIZI SAĞLAR, ÇALIŞANLARINIZA 

YARDIMCI OLUR, MÜŞTERİLERİNİZİ ETKİLER… 
BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ! 
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ZC 300
KART YAZICI

Tek ya da çift taraflı baskı yapabi-
leceğiniz, ISO uyumlu, toz tutmayan, 
oval kenarlı, gıda temasına uygunluk 
sertifikalı PVC kartlar; mat siyah ya da 
parlak beyaz. Temiz sonuçlar sunan 
kusursuz metin ve görsel netliği için.
 


