
Profiteer van een hogere 
betrouwbaarheid met onze labels

• Eén printer model, één type label rol

• Minder downtime door minder rol
wisselingen; geen fouten meer met alle
verschillende etiketten die u tegelijkertijd
moet afdrukken

• Geen rugpapier en afval

• Effectieve bescherming tegen sabotage

Ontdek meer

Snij positie

Perforatie

Zelfklevend deel (hier 
grijs gemarkeerd)

Vijf labels in één afdruk

FreshLoc2Go 
Om afhaalmaaltijden en leveringen veilig te verzegelen 
en te voorzien van een etiket met diverse informatie, 
met een hogere nauwkeurigheid en productiviteit. 

❶ 
Ingrediënten en
allergenen informatie

➋ 
Speciale wensen
en leverings notities

❹ Ten minste
houdbaar tot

❺ Beveiligingssleuven

❸ 
Order status 

(afhaalbewijs)



❸Order status 
(afhaal bewijs)

Helpt bij het registreren of 
maaltijden zijn opgehaald of 
bezorgd zijn zodat geen orders 
worden vergeten.  

Door het afdrukken van labels voor elk 
besteld artikel, kunt u: 

Welke informatie staat er op FreshLoc2Go labels

Andere voordelen 

* AEP: Application Enabled Printing

snel de bestelling doorgeven aan de juiste 
bezorgservice (informatie over de levering kan 
automatisch uit de bestelgegevens worden 
gehaald met behulp van een printerapplicatie die 
is gebouwd met onze AEP*-technologie) 

Door het logo van de leverancier van de 
levering toe te voegen aan de etiketten, kunt u

vermeld speciale klantwensen  
voor aanpassingen van het 
menu, met notities voor het 
bereiden en de aflevering. 

➋Speciale wensen en 
leveringsnotities

Laat de aanbevolen datum/
tijd zien wanneer het product 
moet worden geconsumeerd 
voor een optimale kwaliteit. 

❹Tenminste 
houdbaar tot

1. Bestellingen op de juiste      
    manier verpakken om
    ontbrekende items te 
    voorkomen

2. Identificeer direct manco's 

in uw POS data

❺Beveiligingssleuven
De diverse veiligheidssleuven in het etiket zijn om aan te 
tonen wanneer geprobeerd is om het etiket te verwijderen; 
gebruik dit gedeelte om leveringen van maaltijden te 
verzegelen en om te garanderen dat elke bestelling tijdens 
het transport onaangetast is gebleven Fraude functie 

Lijst met ingrediënten, informatie 
over voeding en allergenen voor 
voedselveiligheid

❶Ingrediënten en 
allergenen informatie
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