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Oranka Juice Solutions
Oranka is als internationaal leverancier toonaange-
vend op het gebied van vruchtensappen in combinatie 
met uitschenksystemen. Met meer dan 35 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.

Één van de voordelen van veel 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!

   Oranka biedt u 
de perfecte 
    totaaloplossing
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Hotels 
& 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.

Voor u 
    en uw 
gasten
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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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Terwijl de dispensers in de backoffice al het werk 
 verzorgen, heeft u bij de presentatie vóór de 
schermen bij Oranka een breed scala aan mogelijk-
heden. 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 RPET-flesjes, eventueel 
met uw eigen logo. Zo geeft u net dat beetje extra 
uitstraling aan uw vruchtensappen.

Ook meer duurzame oplossingen zoals PLA 
 (biologisch afbreekbaar) en vouwbare pop-up-cups 
die gwoon bij het papier afval kunnen.

Banqueting 
& conferentie 
concepten

Voor u 
    en uw 
gasten
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Hydration Station  
concept
Dit concept is een eigentijds zelfbedieningsconcept. 
Hiermee kan eindeloos gevarieerd worden met meer 
dan 20 dorstlessende smaken, passend bij het 
 seizoen. Voor de presentatie hebben we verschillende 
type dispensers; van een natuurhouten verrijdbare 
bar, tot aan stijlvolle A5 displays of karaffen.

Hydration Juice 
Deze 20% vruchtendrank is hoog van kwaliteit en 
bevat slechts 2% suiker. Het is op basis van natuurlijke 
aroma’s en bevat geen conserveringsmiddelen of kleur-
stoffen. Verder kenmerkt Hydration Juice zich door:
• hoog vitamine C gehalte (50% van de adh bij 200 ml)
• zink kan worden toegevoegd voor verbeterde 

opname vitamine C (boost het immuunsysteem)
• product kan ongeopend tot 12 maanden worden 

bewaard buiten de koeling (koelruimte besparend) 
• wordt verpakt in ½ liter concentraat, goed voor 

10 liter eindproduct (minder opslagcapaciteit 
 en afval)
• het kan maximaal 9 uur lang ongekoeld worden 

aangeboden (daarna gekoeld op max 7°C) en is 
zo 3 dagen houdbaar

Sappen en Smoothies
Dit concept kan ook gebruikt worden gebruikt voor 
‘Sappen en Smoothies’. Onze Bag-in-Box range (kant-
en-klaar) heeft meer dan 35 verschillende soorten. 

Verleidelijk
    en aantrekkelijk 
aanbod
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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 bevat een veelvoud aan vruchten-
sappen als ook smoothies.

Bij ruimtegebrek of als stijlkeuze is er ook de mo-
gelijkheid 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.

Juice Cube 
concept

Belangrijke kenmerken zijn:
• ontwikkeld voor ‘5 Liter Bag’ producten 

met tapkraan
• zijn stapelbaar
• presentatie naar eigen wens door 

 modulaire systeem 
• de 5 liter zak kan maximaal 13 uur lang 

ongekoeld of met koelelementen worden 
aangeboden (daarna gekoeld op max 7°C) 
en is zo 30 dagen lang houdbaar.
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Grab & Go 
concept
Een uniek concept waarbij een ambachtelijke uitstra-
ling 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 gepersonaliseer-
de, 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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CO2

90% 
minder 
afval

95% 
minder opslagruimte 
nodig

Wij zorgen voor 
kostenbesparing

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 kilometer rijdt. Met Oranka is 
dit slechts 2,1 kilometer.

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

Oranka’s zorg 
voor het milieu

MVO
Oranka heeft aandacht voor maatschappelijk verant-
woord ondernemen (MVO). Wij hebben oog voor mens en 
natuur en streven altijd naar vooruitgang en verbetering. 
We zijn ons bewust van de ontwikkelingen die spelen in 
de maatschappij en in de wereld. Het is verweven in onze 
dagelijkse activiteiten en bedrijfsvoering. 

People 
• Wij sponsoren maatschappelijke doelen
• Zo worden een aantal van onze presentatiemeubelen 

geproduceerd door 50|50 Wood, een onderdeel van 
het Leger des Heils.

• Wij bieden een veilige werkomgeving. 

Planet 
• Waar mogelijk kopen wij duurzaam in.
• Hergebruik van afvalstoffen heeft onze prioriteit. 
• Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze omgeving  

en het milieu in het algemeen.

Profit 
• Wij ondernemen voor de lange termijn.
• Wij zorgen voor welvaart voor onze medewerkers 
 en onze omgeving.
• Naast economische winst betrekken we ook de 
 maatschappelijke winst in onze afwegingen.

   Oranka en 
           MVO 

Slechts 12 verpakkingen van onze 
concentraten zijn nodig in verge-
lijking met 120 kant-en-klare liter-
pakken en/of plastic flessen voor 
dezelfde hoeveelheid vruchtensap. 
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.

Met 120 kant-en-klare literpakken 
en/of plastic flessen vruchtensap 
wordt 6,1 kg afval geproduceerd. 
Met Oranka slechts 0,4 kg, een 
besparing van ruim 90%.


