
Retail 
concept

Oranka Juice Solutions heeft voor de Retail een uniek 
zelftap Smoothie concept bedacht. Het concept is ook 
een mooie aanvulling voor bij de sinaasappelpers.

Oranka biedt u de mogelijkheid om de dispenser(s) en  
het presentatiemeubel kosteloos te gebruiken zonder 
contract. Voor de verkoop heeft u de keuze uit 200 ml, 
250 ml, 500 ml en 1000 ml flesjes die al gedopt zijn en 
voorzien zijn van een barcode. Oranka plaatst de 
dispenser en de sappenbar gratis in bruikleen bij u.  
Het enige wat nodig is voor installatie is een stopcontact.
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Doordachte  
 oplossing 
 voor de retailmarkt! 

Eenvoudig en HACCP gecertificeerd 
Een uniek zelftap concept waarbij uw gasten zelf een flesje kunnen vullen 
met een heerlijk vruchtensap of smoothie. De dispenser valt op door zijn 
verlichte display, is erg gemakkelijk in gebruik en vereist nagenoeg geen 
onderhoud of schoonmaak. 

Met een capaciteit van 2 x 10 liter per dispenser kunt u altijd snel en mak-
kelijk gekoelde sappen en smoothies aan uw klanten aanbieden.  
De dispenser is volledig afsluitbaar en biedt u de keuze uit meer dan 35 
verschillende smaken.  
 
Naast Smoothies zijn er ook Verse Sappen, Biologische Sappen en 
IJstheeën beschikbaar. Oranka biedt u de mogelijkheid om de dispenser(s) 
kosteloos te gebruiken zonder contract.  

Het enige wat nodig is voor installatie is een stopcontact.

Retail concept

Voordelen
• De 10 liter dozen zijn in de machine altijd 

gekoeld en dus te allen tijde inzetbaar.
• Bij opening van een doos is deze in de 

machine 30 dagen lang houdbaar.

Bel voor meer informatie 074-266 88 67 of mail ons verkoop@oranka.nl

 Assortiment  
   Smoothie Selectie 
  
Fruit Smoothie Aardbei 
Fruit Smoothie Bosfruit 
Fruit Smoothie Mango Banaan 
Super Smoothie Guave Meloen Wortel 
Super Smoothie Kiwi Limoen Spinazie Komkommer 
Super Smoothie Mango Goji-Bes Acerola & Rozenbottel 
Super Smoothie Vergeten Groenten met Matcha 
Bio Smoothie Mango Passievrucht  
Bio Smoothie Red Dream  


