
.Voedsel Codering Systemen. 

 

Kleuren spreken alle talen. Je schrijft het anders en spreekt het anders uit, maar kleuren zelf zijn 
universeel ! Daarom is voor deze basis gekozen bij de ontwikkeling van het LabelLord systeem. 

We zijn steeds meer visueel ingesteld, snelheid neemt toe evenals de intrede van anderstaligen in 
het arbeidsproces. Daarom moet een belangrijk controle systeem voor voedselveiligheid hiermee 
rekening houden. Het moet niet alleen eenvoudig aan te leren zijn maar ook eenvoudig te 
controleren op naleving. Aan al deze voorwaarden voldoen de LabelLord kleurcoderingssystemen. 

 
Dagetiketten met aanduiding     Dagetiketten zonder aanduiding  24-uurs Etiketten 

 "Weg op"       zonder  "Weg op" 

 
 
Daarnaast heeft LabelLord ook goed gekeken naar : 
– Duurzaamheid 
– Kwaliteit 
– Prijs/prestatie 
– Gebruikersvriendelijkheid 
– Toegevoegde waarde 
– Besparing 
– Inpasbaarheid in (het bestaande) HACCP plan 



 

Duurzaamheid 
Door een uitgekiend ontwerp en het gebruik van duurzame materialen, is een nagenoeg 
onverwoestbare roestvrijstalen dispenser met een transparant afsluitbaar deksel ontwikkeld. 
Gemakkelijk in gebruik en kan tegen een stootje. 
 
 
Kwaliteit 
Duurzaam roestvrijstaal en krasvast en vaatwasser bestendig transparant kunststof zorgen voor een 
lange levensduur. 
 
 
Prijs / prestatie 
Door het gebruik van kwalitatief goede materialen en een slim concept maakt u optimaal gebruik 
van de coderingslabels. Alle benodigde labels zijn afzonderlijk te vervangen. De dispenser is een 
eenmalige aanschaf waarmee u probleemloos jaren kunt coderen. Alle labels zijn ook afzonderlijk 
te bestellen. 
 
 
Gebruikersvriendelijkheid 
Door het gebruik van unieke materialen als Aqualabel ™en Flushlabel ™ heeft u na het coderen 
geen hinder van lijmresten. De etiketten lossen op met behulp van water. Bespaart arbeid en 
voorkomt beschadiging van uw producten en voorkomt bovendien eventuele kruisbesmetting. 

 

 

Toegevoegde waarde en besparing 
Door eenvoud van het systeem is instructie naar uw (ambulante) medewerkers eenvoudig. Ook de 
eindcontrole op de naleving is eenvoudig. Zowel in opleiding als controle bespaart dit veel tijd en 
dus kosten. Bovendien toont de praktijk aan dat men zich bewuster is van hetgeen verspilt wordt. 
Ook dit levert een substantiële besparing. 
 
 
Inpasbaarheid 
LabelLord is eenvoudig in te passen in elk HACCP plan. Ook in reeds bestaande plannen. 
	


