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Oranka Juice Solutions
Oranka is als internationaal leverancier toonaangevend op het gebied
van vruchtensappen in combinatie met uitschenksystemen. Met meer
dan 25 jaar ervaring weten wij als geen ander wat u als klant belangrijk
vindt in het koude dranken segment. Wij bieden u dan ook doordachte
oplossingen met een ideale mix van gemak, hygiëne, uitstraling, milieu,
prijs en kwaliteit.

 Oranka biedt u de perfecte totaaloplossing

Één van de voordelen van Oranka producten is dat ze tot 12 maanden 
buiten de koeling bewaard kunnen worden. Daarnaast besparen onze 
producten tot 95% opslagruimte en leveren ze tot 90% minder afval op. 
Beter voor u én het milieu!

Ons brede assortiment bestaat uit meer dan 100 verschillende soorten 
vruchtensap waaronder:

    Verse vruchtensappen

 Biologische vruchtensappen

 Smoothies

 Health-drinks

 Vruchtensapconcentraten

• Dispensers 
   gratis in 
   bruikleen!

• Geen 
   contracten!
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Hotels en Conferentiecentra
Oranka biedt oplossingen op maat voor elke locatie, ongeacht grootte, type dienstverlening of stijl. Van 
ontbijtconcepten en hotelbarservice tot concepten voor banqueting en conferenties. Ons brede assortiment gaat 
van verse vruchtensappen tot vruchtendrankconcentraten en van Smoothies tot Biologische sappen. Tevens 
bieden wij kosteloos diverse dispensers of karaffen in bruikleen voor een optimale presentatie. Daarnaast stellen 
wij koeldispensers ter beschikking voor een efficiënte logistiek in de keuken. De dispensers van Oranka zijn 
gemakkelijk te bedienen en bieden een eenvoudige HACCP beheersing.

6
voor u en uw gasten
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Onze uitdaging was het vinden van een leverancier die voldeed aan onze hoge 
kwaliteitseisen én de verwachtingen van onze gasten. Oranka slaagde met vlag 
en wimpel met een uitgebalanceerd pakket van vruchtensappen en een
uitstekende service.

Walter Rietbergen / Chef Kok, Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk

Met sap dispensers en snelle leveringen op alle werkdagen van de week heeft 
Oranka ons niet alleen enorm geholpen de capaciteit in de koeling zo efficiënt 
mogelijk te gebruiken, ze hebben ook goed meegedacht over praktische en 
originele presentatie mogelijkheden.

Floor Struik / F B Service Manager nhow Hotel



Ontbijt concepten
De sleutel tot een succesvol ontbijt is het leveren van kwaliteitsproducten
op een snelle en eenvoudige manier. Oranka heeft hiervoor verschillende 
concepten. Van een sierlijke karafpresentatie tot machines die een 
grote hoeveelheid gasten in korte tijd kunnen bedienen. Onze ervaren 
medewerkers adviseren u graag over de oplossing die het beste bij uw 
situatie past.
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Banqueting en
conferentie concepten
Terwijl de dispensers in de backoffice al het werk verzorgen, heeft u bij de presentatie vóór de schermen bij Oranka een 
breed scala aan mogelijkheden. Van een prachtig Hydration Station tot unieke Juice Cubes en van sierdispensers tot een 
handige afsluitbare karaf, zodat deze gemakkelijk overal zijn te gebruiken zonder te morsen. 

Daarnaast hebben wij een uniek Grab & Go concept met verschillende maten PET-flesjes, 
eventueel met uw eigen logo. Zo geeft u net dat beetje extra uitstraling aan uw vruchtensappen.
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Hydration Station concept
Het Hydration Station concept is een trendy en verleidelijk zelfbedieningsconcept, waarbij met Oranka’s Hydration Juices 
een aantrekkelijke en dorstlessende oplossing geboden wordt. Met het concept kan eindeloos gevarieerd worden met 
meer dan 20 verschillende smaken. Voor elk seizoen zijn er weer andere smaken beschikbaar. Met de combinatie van 
verschillende dispensers, een prachtige houten verrijdbare bar en stijlvolle A5 displays is dit een concept waar uw gasten 
graag gebruik van zullen maken.

Hydration Juice is een 20% vruchtendrank van hoge kwaliteit. Het product bevat geen conserveringsmiddelen of 
kleurstoffen en maakt alleen gebruik van natuurlijke aroma’s. Hydration Juice is ook een gezondere optie door de lage 
hoeveelheid suiker (2%) en de extra vitamine C (50% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid bij 200 ml). Aan sommige 
smaken is ook zink toegevoegd om de opname van vitamine C te verbeteren en om het immuunsysteem een boost te 
geven. Het product kan ongeopend tot 12 maanden worden bewaard buiten de koeling, waardoor er minder koelingsruimte 
nodig is. Hydration Juice wordt in pakken van ½ liter concentraat geleverd (goed voor 10 liter eindproduct), waardoor er 
95% minder opslagruimte nodig is en ook 95% minder afval oplevert dan bij gebruik van literpakken kant-en-klaar product.

Daarnaast kan dit concept ook gebruikt worden voor de presentatie van onze Sappen en Smoothies uit onze Bag-in-Box 
range (kant-en-klaar) met meer dan 35 verschillende soorten. Het Hydration Juice kan per dag maximaal 9 uur lang 
ongekoeld worden aangeboden. Na 9 uur moet het Hydration Juice in de koeling teruggeplaatst worden (max. 7 °C). Indien 
het op deze manier gebruikt wordt is het 3 dagen houdbaar. 

15

Verleidelijk en aantrekkelijk aanbod
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Juice Cube concept
De unieke stijl van de Juice Cube komt goed tot zijn recht in hotels en 
conferentiecentra. Onze Juice Cube is speciaal ontwikkeld voor de 5 Liter Bag 
producten met tapkraan. Deze zijn overal te plaatsen. Het assortiment aan smaken 
bestaat zowel uit traditionele smaken zoals Sinaasappel, Multi-Vitamine en Appel, 
als uit diverse Smoothies. 

Bij ruimtegebrek of als stijlkeuze is er ook de mogelijkheid om de Juice Cubes op 
elkaar te stapelen. Doordat de Juice Cubes compact en makkelijk te verplaatsen 
zijn, zijn er veel mogelijkheden om de presentatie naar uw wens te wijzigen.

De 5 Liter zak kan maximaal 13 uur lang ongekoeld of met koelelementen worden 
gepresenteerd. Na 13 uur moet de 5 Liter zak in de koelkast teruggeplaatst worden 
(max. 7 °C). Indien de 5 Liter zakken op deze manier gebruikt worden zijn ze 30 
dagen lang houdbaar.
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Grab & Go concept
Ambachtelijke uitstraling 

Een uniek concept waarbij een ambachtelijke uitstraling aan een flesje vruchtensap 
of smoothie gegeven kan worden. Vul eenvoudig onze 100% gerecyclede PET-flessen 
in diverse inhoudsmaten, plaats de veiligheidsdop op de fles en voeg het etiket toe. 
Als alternatief is er ook de mogelijk om gepersonaliseerde, op maat gemaakte 
etiketten te gebruiken.
 
Indien de flesjes gekoeld bewaard worden zijn ze nog minimaal 5 dagen houdbaar. 
U heeft tevens de mogelijkheid om onze producten in biologisch afbreekbare bekers 
te vullen voor een presentatie op crushed ice.

Er is een breed scala aan smaken beschikbaar, waaronder hoogwaardige verse 
sappen, biologische sappen, smoothies, super smoothies en super juices. Hierdoor 
zijn er voor elk seizoen weer andere smaken.
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Wij helpen de CO2 uitstoot te minimaliseren
De CO2 uitstoot die vrijkomt bij de productie en distributie 
van 120 literpakken vruchtensap is te vergelijken met een 
auto die 42,0 kilometer rijdt. Met Oranka is dit slechts 2,1 
kilometer.

Wij zorgen voor kostenbesparing
Wij zorgen voor minder afval, meer opslagruimte en efficiency, 
wat resulteert in een beter gebruik van tijd en capaciteit. 
Positief voor uw kostenbesparing.

Wij zorgen voor 95  meer opslagruimte
Slechts 12 verpakkingen van onze concentraten zijn nodig in vergelijking 
met 120 kant-en-klare literpakken voor dezelfde hoeveelheid vruchten-
sap. Daarnaast kunnen de concentraten tot 12 maanden buiten de koeling 
bewaard worden, wat schaarse koelruimte scheelt. Ook in uw magazijn 
kunt u hiermee tot 95% besparen op uw opslagcapaciteit.

Wij zorgen voor ruim 90  minder afval
Met 120 kant-en-klare literpakken vruchtensap wordt 6,1 kg afval 
geproduceerd. Met Oranka  slechts 0,4 kg, een besparing van ruim 90%.

Tot 95% meer 
opslagruimte!

Tot 90% 
minder afval!Oranka’s zorg voor het milieu
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Makkelijk 
schoon te houden 

en afsluitbaar.

Ideaal voorlocaties die een hogecapaciteit vereisen!

1 0 liter box met standaard
U kunt ons brede assortiment kant-en-klaar producten ook 
rechtstreeks uit de doos tappen. Door middel van een eenvoudige 
tapstandaard is het makkelijk om uw karaf, glazen, flesjes of 
beker te vullen.

Wanneer de doos na gebruik weer gekoeld bewaard
wordt blijven de producten minimaal 30 dagen houdbaar.

Brasserie Dispenser
De Autonumis Brasserie dispenser is erg ge-
makkelijk in gebruik en vereist nagenoeg geen 
onderhoud of schoonmaak. Met een capaciteit van 
2 x 10 liter kant-en-klare sappen kunt u altijd snel 
en makkelijk voorgekoelde sappen serveren. Deze 
dispenser houdt uw producten minimaal 30 dagen 
houdbaar. De dispenser is volledig afsluitbaar en 
biedt u de keuze uit meer dan 35 verschillende 
soorten (o.a. Verse Sappen, Smoothies, Biologi-
sche Sappen en IJsthee). 

Personaliseer de dispenser 
met uw eigen bedrijfslogo.
Infomeer naar de 
mogelijkheden.

Dispenser oplossingen
Eskimo dispenser
De Eskimo-lijn is een erg populair uitschenksysteem in de hotelsector. U heeft de 
keuze uit een capaciteit van 10 of 20 liter (50 tot 100 glazen). Deze dispenser is 
gemakkelijk te verplaatsen, neemt weinig ruimte in beslag (30 cm2) en kan zowel 
in de keuken als op het ontbijtbuffet geplaatst worden. De Eskimo is eenvoudig 
in gebruik, hygiënisch (HACCP) en gemakkelijk te reinigen. Tevens houdt het 
gepatenteerde sapreservoir uw producten minimaal 7 dagen houdbaar. 
De dispenser is volledig afsluitbaar en houdt het sap altijd op de juiste 
temperatuur. U heeft bij deze dispenser de keuze uit 4 verschillende 
kwaliteiten vruchtensap met  meer dan 20 verschillende smaken.

De Eskimo is uitstekend te combineren
met de INOX dispenser of karaffen.
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Postmix Dispenser
Voor wie een hoge capaciteit nodig heeft zijn onze 
postmix-machines de ideale oplossing. Deze kennen
een maximale capaciteit 120 liter vruchtensap 
(800 glazen van 150 ml). Deze dispenser kan 
overal geplaatst worden waar zich een vaste 
wateraansluiting bevindt. Ze zijn eenvoudig in gebruik, 
hygiënisch (HACCP) en gemakkelijk te reinigen. Deze 
dispenser houdt uw producten minimaal 30 dagen 
houdbaar.

U heeft bij deze dispenser de keuze uit 4 verschillende 
kwaliteiten vruchtensap met meer dan 20 
verschillende smaken. Karaf met maatstreep

Om het gebruik van kleinere hoeveelheden concentraat 
makkelijker te maken hebben we een karaf met maatstreep 
ontwikkeld waardoor u gemakkelijk onze 1+4, 1+9 en 1+19 
producten kunt aanmaken. De karaf is afsluitbaar en 
vaatwasmachinebestendig.

Oranka Concentraten: 
Vullijn voor:

 1+4 concentraten
1+9 concentraten

1+19 concentraten

Gemakkelijk te

verplaatsen!

Eenvoudig

in gebruik.
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Makkelijkte tappen,rechtstreeks uitde doos.



Presentatie oplossingen
INOX dispenser 
De INOX dispenser biedt een luxe uitstraling op de counter of 
in een vergaderruimte. Deze dispenser heeft een capaciteit 
van 7 liter en heeft geen stopcontact nodig. De innovatieve, 
roestvrijstalen ijsstaaf zorgt ervoor dat het sap 2 tot 3 uur 
gekoeld blijft.

Country dispenser
Onze Country dispenser biedt de mogelijkheid om voor een 
traditionele look te gaan die goed met onze Hydration Bar 
gaat. Deze dispenser heeft een capaciteit van 5 liter. In 
combinatie met de counter en de handige kartonnen displays 
biedt de Country dispenser een kleurrijk en aantrekkelijk 
aanbod aan vruchtensappen.
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Juice Cube
Onze Juice Cube is speciaal ontwikkeld voor de 5 liter 
Bag producten met tapkraan. Deze zijn overal waar nodig 
te plaatsen en stapelbaar.
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Mooie uitstraling 

in elke omgeving
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Hydration Bar
Onze counter van natuurlijk hout is ontwikkeld om een rustiek 
gevoel uit te stralen. Samen met vers fruit straalt de counter 
een uniek en levendig geheel uit. In combinatie met de Vintage, 
Country of Yorkshire dispensers voegt de counter een andere 
dynamiek toe aan hoe uw drankjes worden gepresenteerd.
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Yorkshire dispenser
De Yorkshire dispenser biedt een rustieke uitstraling voor 
elke locatie. Deze dispenser heeft een capaciteit van 6.8 
liter met plastic koelelement (te vullen met ijsblokjes), en 
een capaciteit van 8 liter zonder koelelement.

Vintage dispenser
De unieke stijl van de Vintage dispenser komt tot zijn recht op 
onze Hydration Bar en voegt wat extra’s toe aan het Hydration 
Station concept. De dispenser heeft een capaciteit van 6.5 
liter en zet aan tot selfservice. De verschillende smaken en de 
bijbehorende gezondheidsvoordelen kunnen aangegeven worden 
met behulp van onze handige kartonnen A5 displays.

200 mm

340 m
m

200 m
m

520 m
m



26

Crushed Ice

Terrines voor een

mooie en functionele

presentatie op

crushed ijs
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Presentatie oplossingen
Oranka karaffen
De Oranka karaffen zijn te gebruiken in elke omstandigheid en 
voor elke gelegenheid. De verschillende karaffen zijn onder andere 
gemaakt van plastic en diverse soorten glas en zijn verkrijgbaar in 
uiteenlopende maten. En wat dacht u van een innovatieve, geïnte-
greerde ijsstaaf die het sap op temperatuur houdt? Tevens stellen we 
sierlijke, afsluitbare karaffen beschikbaar die gemakkelijk getrans-
porteerd kunnen worden door het hele gebouw zonder te morsen.

Grab & Go Concept
Een uniek concept waarbij een ambachtelijke uitstraling aan een flesje 
vruchtensap wordt gegeven. Met een zelf ontworpen label kunt u uw 
eigen identiteit aan een flesje geven.

U kunt eenvoudig de flesjes vullen uit de dispenser, deze afsluiten mid-
dels een veiligheidsdop en u bent klaar om uw gasten een uniek flesje 
vruchtensap aan te bieden. Indien de flesjes gekoeld bewaard worden 
zijn ze nog 5 dagen houdbaar. Ideaal voor gedekte lunches en lunchpak-
ketten.
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Sappenbar
Indien ruimte een probleem is voor het plaatsen van onze dispensers kan 
Oranka een gratis sappenbar in bruikleen leveren. Deze zijn gemakkelijk 
te verplaatsen en verkrijgbaar in formaten voor 1, 2 of 3 dispensers.
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Crushed Ice Terrines
U kunt kosteloos gebruik maken van onze Crushed Ice
Terrines. Deze zijn beschikbaar in 3 kleuren en kunnen
worden voorzien van uw eigen logo. De Terrines zijn
ideaal om karaffen, PET-flesjes of biologisch afbreek-
bare bekers op crushed ice te presenteren.

Oranka glazen
Oranka glazen beschikbaar als on-
derdeel van een gekozen concept. De 
glazen hebben een inhoud van 150 ml, 
200 ml en 300 ml.
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Concentraten
Door te werken met concentraten heeft u tot 95% minder opslagruimte nodig
en heeft u tot ruim 90% minder afval. De producten kunnen tot 12 maanden
buiten de koeling bewaard worden waardoor u meer koelruimte overhoudt.

Onze concentraten zijn verkrijgbaar in de volgende soorten:
 
 1+4: 100% biologische vruchtensappen

 1+4 premium: Onze toprange van
 concentraten van 100% vruchtensap

 1+5: 100% vruchtensappen voor gebruik
 in postmix-machines

 1+9: Ideaal voor het ontbijt of
 banqueting activiteiten

 1+19: Vruchtendranken met
 toegevoegde vitamine C

 1 + 19 Frisco: Verfrissende 
 dorstlesser met fruitige smaak

Onze bag-in-box range bestaat uit meer dan 35 verschillende soorten. Alle 
soorten worden geleverd in een 10 liter doos met een kant-en-klaar product. 
Deze dozen zijn tot 6 maanden buiten de koeling te bewaren, waardoor u meer 
koelruimte overhoudt. Wanneer de doos is aangebroken, heeft deze nog een 
houdbaarheid van 30 dagen (mits gekoeld bewaard). Ook heeft u dankzij bag-
in-box producten minder afval dan met kant-en-klare literpakken of –flessen.

Onze bag-in-box producten zijn verkrijgbaar in de volgende soorten:
 
 Verse vruchtensappen
 
 Biologische vruchtensappen
 
 100% Fruit Smoothies
 
 100% vruchtensappen
 
 IJsthee
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Product oplossingen

Mono-verpakkingen
Aanvullend heeft Oranka ook nog een aantal mono-verpakkingen
in het assortiment.

Dit zijn 0,5 liter hersluitbare verpakkingen in de volgende soorten:

 
 Joyce: Vruchtendranken, energy drinks en ijsthee

 Vitamin Choice: Verfrissende dorstlessers

 BIO Fris: Biologische frisdranken

 Güldenkron: 100% vruchtensap

 Natural: Biologisch vruchtensap

29

Geen

kleurstoffen

Geen 

conserveringsmiddelen

Geen toegevoegde

suikers

Opslagbuiten de koeling!
Meer dan35 verschilldendesoorten!

Hersluitbareverpakking
Tot 12 maandenhoudbaar buitende koeling

5 Liter Bag-in-Box (Kant-en-Klaar)
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De Natuurlijke Keuze

Oranka Vruchtensappen BV 

Ambachtstraat 3e 

7622 AS Borne

+31 (0)74 - 266 8867

info@oranka.nl

www.oranka.nl

België / Belgique

Oranka Jus de Fruits BVBA 

Kraaistraat 24 

B3530 Houthalen-Helchteren

+32 (0)89 - 845 174 

info@oranka.be


