
“Kaliteli Klips” i tanımak !

Bir Klipsin değerini belirleyen nedir? Herşeyden önce: 

Malzemesi, İşlenişi;  Hijyen ve Emniyet özellikleridir.

Geri İzlenebilirlik :Eğer müşteri kendi 

ürünü üzerinde kullanılan

malzemelerin, insan sağlığı açısından 

sorun yaratmadığını belgelemesi 

gerekirse bu Poly-clip için sorun

değildir. Poly-clip System’in Orijinal 

Klipsleri, klips makara ve ambalajı 

üzerindeki barkod sayesinde, ilk 

hammaddeye kadar geri izlenebilir. 

Yatırımınızın değeri: Temiz ve 

pürüzsüz bir yüzeye sahip Orijinal 

Poly-clip Klips, kendisine ödenen 

bedeli hakeder. Üretim proseslerinde 

uygulanan yüksek teknoloji ve birçok 

sıkı kalite kontrolleri klipsle emniyetle

kapamayı garanti eder. Bu aynı 

zamanda makinenizi korur ve çabuk

aşınmayı da önler.

Poly-clip System’ den Orijinal Klips;

bir klipsten beklenen en yüksek kaliteyi 

sağlar. Emniyet,  Kılıfın kapanması ile 

başlar, daha sonra ürünün 

pişirilmesiyle veya olgunlaştırma  

fırınında devam eder; bitmiş ürünün 

satışı ve değer kazanması ile son 

bulur. Tedbiri hiçbir zaman elden 

bırakmayalım ve yanlış yerde tasarruf 

etmeyelim.

Daha geniş bilgi: www.polyclip.com 

SAFE-COAT® : Klips Kalitesi için

belirleyici olan “SAFE-COAT®”

işlemidir. Klips üretiminde Kalıp ve

gres yağlarını gereksiz kılan tek

yöntemdir. Patentli ve gıda

tüzüklerine uygun “SAFE-COAT®”

kaplama Size Hijyeni garanti eder ve

sürekli ve emniyetli üretimi mümkün

kılar.

Malzeme saflığı: Orijinal Poly-clip

Klipslerin Aluminyum malzeme saflığı,

birebir çikolata ambalajında aranan

özellikleri sağlamaktadır. Tüm Klipslerde

sertlik değerlerinde sapmalar olmadan

kalıcı bir kalite garanti edilmektedir.

Makaralar hep yeni : Poly-clip System

Orijinal Klipsleri sadece yeni üretim

plastik makara üzerine sarılır ve sevk

edilir. Toplanan makaralar üretimde

kesinlikle tekrar kullanılmaz. Makaralar

parçalanarak 230C üzerinde sıcaklıkta

eritilir ve ancak belli oranlarda yeni

makara üretiminde karıştırılarak

kullanılır. Bu işlem sıcaklığı en tehlikeli

virüs ve bakterilere dahi bir şans

tanımaz.

Yanlış yerde tasarruf etmeyelim Dünya’ da tek : SAFE-COAT® Kaplama

Nelere dikkat etmemiz gerekir?

Klips saf Aluminyum veya özel

belirlenmiş alaşımlardan üretilmelidir.

Ayrıca formuna sadık olmalı, korozyana

dayanımlı, çapaksız ve pürüzsüz bir

yüzeye sahip olmalıdır.

Emniyet:

Malzeme, Profil ve Ölçü hassasiyeti

çok önemlidir. Kaliteli bir klips ürününde

ana kriterler bunlardır. Klips üretimi bir

çok katı ve belgelendirilmiş kalite kural

ve kontrollerine tabi olmalıdır. İyi üretici

tüm bunlar yanında oluşabilecek

hatalara karşı ayrıca garanti de verir.

Hijyen:

Normalde üretim esnasında Klips ürün

hamuru ile doğrudan temas etmez.

Ancak yine de temas ihtimaline karşı,

Klipsin mutlaka makine ve gres

yağlarından arınmış ve temiz olması

gerekir; yani Klips de gıda tüzük ve

kanunlarına uygun olmalıdır.

Ürün spesifikasyonları bilinen yetkili

Enstitüler tarafından belgelendirilmiş

olmalıdır.

Temin ve bulunabilirlik:

Üreticinin dağıtım ağı çok önemlidir.

Hızlı mal temini, ürün çeşitliliği yanında

bilgili ve eğitimli servis personeli

işletmenizin sorunsuz üretiminin

garantisidir.

Sistem:

Tüm ayrıntılara bakmak gerekir.

Ürününüzü ürettiğiniz Makine, Klips ve

Askı ipi birbirleri ile uyumlu mu? Uyum

ürünlerinizde sürekli aynı kaliteyi

yakalamanızı ve yatırımınızın değerini

korumasını sağlar.
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