TOTAALOPLOSSINGEN
3M™ Petrifilm™ Telplaten
Deze platen bieden snellere
resultaten dan traditionele methoden,
zodat u met vertrouwen tijdgevoelige
beslissingen kunt nemen.

Geïntegreerde voedselveiligheid voor vleesverwerking

3M™ Clean-Trace™ Hygiëne monitoring
en managementsysteem
Een compleet systeem waarmee u de
productiviteit kunt optimaliseren, u snel
op controles kunt voorbereiden en aan de
regels van HACCP en HARPC kunt voldoen.

3M™ Moleculair
detectiesysteem voor
pathogenentests

3M™ Petrifilm™
Telplaten voor
kwaliteitsindicatortests

3M™ Clean-Trace™
Hygiëne monitoring en
managementsysteem

3M™-producten
voor allergenentests

3M™-producten voor
monsterverzameling,
-preparatie en -verwerking

3M Voedselveiligheid

Testen die
uw proces
een
voorsprong
geven.

Uw proactieve
partner in het proces.
Overal ter wereld is hulp van 3M dichtbij. Als vleesverwerker kunt u rekenen op onze
technische expertise, ervaring in de branche en educatieve ondersteuning om u te helpen
uw bedrijf, reputatie en klanten te beschermen.

Plaats voedselveiligheid op de eerste plaats
op 3M.com/MeatTestingProducts

Totaaloplossingen voor vleesverwerking

3M™ Moleculair detectiesysteem
Dit ruimtebesparende systeem beschikt over wereldwijd gevalideerde
methoden voor Salmonella, STEC en Listeria monocytogenes, zodat
u kritische beslissingen snel en met vertrouwen kunt nemen.
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Totaaloplossingen voor vleesverwerking

Weet dat
uw product
klaar is voor
gebruik.
Minder tijd nodig tot het eindresultaat. Gestandaardiseerde
technologie. Gebruiksvriendelijke systemen. Consistentie en
betrouwbaarheid. Kortom: het allerbeste testprogramma
in zijn klasse.
Nu is het tijd om te upgraden naar testen van 3M
Voedselveiligheid. Met onze totaaloplossingen voor
vleesverwerking kunt u beslissingen nemen op basis van precisie,
zodat u altijd weet dat uw product altijd gebruiksklaar is. Elke
dienst, elke lijn, elke keer, zodat u gemoedsrust hebt als men
begint te eten.

Snel en nauwkeurig

2 |

Krijg snel definitieve en
nauwkeurige resultaten
waarop u steeds weer
kunt vertrouwen.

Eenvoudig te
gebruiken
Onze systemen maken gebruik
van gestandaardiseerde
technologie, waardoor minder
training vereist is en de
efficiëntie wordt verhoogd.

Wereldwijde kennis,
lokale ondersteuning
Krijg ondersteuning, training en
opleiding van 3M, een van de
wereldwijde leiders op het gebied
van milieu monitoring.

Plaats voedselveiligheid
op de eerste plaats op
3M.com/MeatTestingProducts
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