Productidentificatie oplossingen voor de industrie:
duidelijke identificatie, betrouwbare controle

MERCHANDISING SOLUTIONS

EFFICIËNTE PROCESSEN HEBBEN SLIMME
OPLOSSINGEN NODIG. WIJ BIEDEN DIE.
Nauwkeurige en betrouwbare productidentificatie. Daarvoor staat het merk METO van
Checkpoint. De onderneming is wereldwijd marktleider op het gebied van geïntegreerd systeemoplossingen zoals artikelbeveiliging, producttracering en -identificatie en labelling, het prijzen van
artikelen en verkoopbevordering in de gehele
leveringsketen.

METO biedt speciaal voor de industrie productidentificatie-oplossingen die ervoor zorgen dat alles
soepel verloopt. Ze staan garant voor een snelle,
veilige en altijd verifieerbare productcontrole: in
productie, kwaliteitscontrole, voorraadbeheer en
distributie.
In deze brochure tonen wij u enkele voorbeelden van
onze dienstverlening. Neem gerust contact met ons
op. Wij hebben voor u de juiste oplossing.
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Oriëntatie in het magazijn
In welk schap staan welke producten ? Waar is
wat te vinden? METO Infoline, kaartraamsystemen
of plakprofielen zorgen voor een snellere oriëntatie.
Geen plafond is te hoog, geen schap te lang, geen
muur te breed.

Met onze systemen kunt u de productidentificatie
geheel volgens uw eisen in iedere ruimte integreren.
Bovendien kunnen de aluminium resp. kunststof
producten probleemloos en snel worden gemonteerd.
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HET ENE PRODUCT IS HET ANDERE NIET.
LABELLING MAAKT INFORMATIE DUIDELIJK.
Productidentificatie
Welke speciale kenmerken heeft het product?
Wat zijn de afmetingen, voor welk materiaal is er
gekozen en wat is de productiedatum ? Typische
vragen m.b.t. de productie kunnen met
etikettoepassingen van METO eenvoudig worden
beantwoord. Ook voor bijzondere gevallen in uw
productieprocessen hebben wij pasklare
oplossingen.

7345081
BMW

Zo kunt u kant-en-klare etiketten van verschillend
formaat bedrukken, of individuele etiketten van twee
of vier inch maken met onze universele etiketteerapparaten en compacte directe thermische printers.



Kwaliteitszorg
Is een product echt foutloos of heeft het
bepaalde gebreken ? Wie heeft wanneer welk
materiaalonderzoek uitgevoerd ? Niet alleen de zorg
voor kwaliteit is uiterst belangrijk, maar ook de
nauwkeurige documentatie van de controle ervan.
METO etiketoplossingen helpen u daarbij.

Weißbier

alc. 5,1% volum
Zutaten:
Wasser, Weizenmalz,
Gerstenmalz, Hopfen, Hefe
Mindestens haltbar bis:

Te gebruiken tot:

Chargeaanduiding
Datum		pers.-nr.

onder
beschermende
atmosfeer
verpakt

Vrijgegeven

Vervaldatum / verbruiksdatum
Wanneer is een product gemaakt en hoe lang
is het houdbaar resp. mag het worden gebruikt ?
Juist in de levensmiddelenindustrie gaat het daarbij
om essentiële informatie die volledig betrouwbaar
moet zijn. METO etikettoepassingen bieden u
hiervoor ideale mogelijkheden.
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NEEM GEEN ENKEL RISICO
VERTROUW OP METO.
Verpakkingsidentificatie
Hoe kan magazijninformatie betrouwbaar op
een pallet worden bevestigd zonder rekening te
hoeven houden met vochtigheidsgraad en
temperatuur ? Dankzij het grote aantal materialen en
belijmingen van onze zelfklevende etiketten hebben
we voor elke situatie de passende oplossing. METO
etiketten hechten bij temperaturen onder nul even
goed als bij warmte of vocht.

Origineel
verpakte
artikelen

Originele verpakking
Geblokkeerde
pallet

Bijvoorbeeld onze transparante etiketten van
polypropyleenfolie voor het bevestigen van
verzendpapieren, die ook op piepschuimverpakkingen goed vastplakken, maar ook weer
kunnen worden verwijderd zonder dat er resten
achterblijven. Of papieren etiketten
voor de permanente bevestiging
van informatie op transportkartons of pallets.

Charge-nr.
Getest
Bijwerken
Controle
Goederenontvangst
Goederenuitgifte
Goedkeuring
wit
transparant
lichtgrijs
donkergrijs
beige
antracietgrijs

METO etiketten
Voor
productie,
kwaliteitscontrole,
magazijnbeheer, verpakking of transport: METO
etiketten zijn altijd de juiste keus. Wij bieden u een
unieke diversiteit van formaten, kleuren, materialen
en belijmingen. Wij maken graag speciale etiketten
volgens uw eigen ontwerp.

METO etiketteerapparaten
en dispensers
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Ons assortiment omvat modellen met 5 tot 36
afdrukbare tekens op 1 tot 3 regels, dispensers, etiketteerapparaten met doorlopende nummering of
wisselende teksten voor een duidelijke productidentificatie in de industrie. De instelling van leestekens is
aanpasbaar om aan uw exacte behoeften te voldoen.
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METO®, een divisie van Checkpoint®, biedt de wereldwijde detailhandel een grote diversiteit van innovatieve en uiterst
kostenefficiënte etiketteer- en verkoopbevorderende oplossingen. Hiertoe behoren in-store communicatie en -reclame,
schapbeheer, etikettering en shopping convenience.
In de afgelopen 55 jaar heeft METO voortdurend systemen voor verkoopbevordering en etikettering uitgevonden, die
tegenwoordig behoren tot de standaard in de handel. METO ontwikkelt oplossingen die met het grootste gemak kunnen
worden bediend en ingesteld. Daarmee voldoen zij aan de eisen van een handelsklimaat dat onderhevig is aan permanente
veranderingen en waarin het devies luidt: tijd is geld. De oplossingen van METO dragen bij tot een effectieve communicatie
t.a.v. prijs, reclame, productherkomst, vervaldatum of andere verkoopbevorderende informatie.
METO combineert kwaliteit met duurzaamheid en inspireert de handel om zijn klanten op een effectieve manier aan te spreken.
De nauwe samenwerking met handel, dienstverleners en industrie is een van de redenen voor het succes van METO.
Dankzij deze coöperatie ontwikkelen wij steeds weer innovatieve concepten voor onze klanten.
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De METO hoofdcatalogus als app:
voor iOS

voor Android
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Tel.: +49 (0) 62 72-928-0

www.meto.com

