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Oranka Juice Solutions
Oranka Vruchtensappen is gevestigd in Nederland 
en bestaat sinds 1991. In mei 2021 zijn wij verhuisd 
naar een nieuwbouwpand in Oldenzaal. Deze nieuwe 
locatie sluit volledig aan op de kernwaarden van Oranka 
zoals duurzaamheid en milieu. Niet alleen met onze 
oplossingen en producten maar ook middels deze 
nieuwbouw leveren wij een nog grotere bijdrage aan de 
besparing van natuur en milieu. 

Oranka is gespecialiseerd in de levering van een breed 
en diep assortiment sappen en smoothies in diverse  
kwaliteiten. Onze toegevoegde waarde zit onder ander 
in de concepten die we daar omheen aanbieden. 
Uitgangspunt is ook dat het laagdrempelig is zodat we 
voor iedere klasse wat te bieden hebben. Of het nu een 
5 sterren of 1 ster locatie betreft. Wij bieden u dan ook 
doordachte oplossingen met een ideale mix van gemak, 
hygiëne, uitstraling, milieu, prijs en kwaliteit. 

Onze filosofie is gericht op het gezegde ‘Schoenmaker 
blijf bij je leest’. Anders gezegd: Oranka is en blijft 
zich specialiseren op het koude drankensegment en 
aanverwante zaken om het gebruik hiervan bij onze 
klanten te faciliteren en een aantrekkelijke presentatie te 
kunnen verzorgen. Onze zorg is uw gasttevredenheid!

De eerste levering verzorgen wij altijd zelf als er sprake 
is van bruikleen materiaal. Dit om er zeker van te zijn dat 
het een ‘first time right’ levering betreft en een goede 
uitleg van het gebruik van onze producten gewaarborgd 
is. Vervolgleveringen vinden plaats via onze logistieke 
partner waarmee reeds meer dan 10 jaar een prettige 
samenwerking is opgebouwd. We weten precies wat we 
aan elkaar hebben. Oranka hecht ook veel waarde aan 
langdurige samenwerking met partners. Uiteraard onder 
de voorwaarde dat de geleverde diensten conform 
verwachting verlopen.

Service op bruikleen materiaal zoals machines wordt 
altijd door Oranka zelf uitgevoerd. Daarvoor hebben wij 
eigen bussen en monteurs.

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

 Verse vruchtensappen
 Biologische vruchtensappen
 Smoothies
 Health-drinks
 Vruchtensapconcentraten

Waarborging kwaliteit / voedselveiligheid
Oranka waarborgt de kwaliteit en voedselveiligheid van onze 
producten op verschillende manieren.  
Een belangrijke methode is onze certificering van het  
“ISO 22000 Voedselveiligheid managementsysteem”.  
Dit certificaat toont aan dat we voldoen aan de eisen voor 
een veilige voedselketen. 

ISO 22000 is specifiek ontworpen voor de 
voedingsindustrie en biedt een gestructureerde aanpak voor 
risicoanalyse en kwaliteitsmanagement. Dit helpt ons om elk 
aspect van de voedselverwerking en -handel te controleren 
en eventuele risico’s te minimaliseren. 

Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat deze 
norm kan worden geïntegreerd met het ISO 9001-norm 
voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit stelt ons in staat 
om niet alleen de voedselveiligheid, maar ook de algehele 
kwaliteit van onze producten en diensten te waarborgen.

   Oranka de 
           natuurlijke 

  keuze...
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Kenmerken & Voordelen

Opslag buiten  
de koeling

Luxe uitstraling

Dispensers gratis  
in bruikleen

Voor elk budget een  
passende oplossing

Duurzaam

Klantgericht

Biologisch Service
Betrouwbaar

Goede prijs/kwaliteit  
verhouding

    Oranka biedt u 
 de perfecte
 totale oplossing
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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. 
Oranka denkt graag mee in de passende oplossingen 
voor uw ontbijtbuffet.



Ontbijt concepten
Dispensers voor concentraat & premix

 Met deze machines tap je snel en makkelijk glazen of karaffen. 
 In de dispensers zijn uw producten 30 dagen houdbaar.
 Mogelijkheid voor gepersonaliseerde displays.
 Voor zowel back- als frontoffice tijdens ontbijt en lunch snel en 
gemakkelijk grote groepen voorzien van sappen.

Grab & Go
 Een uniek concept waarbij een ambachtelijke uitstraling  

 aan een flesje vruchtensap of smoothie gegeven kan  
 worden.

Juice Cube 
 Leuke en onderscheidende uitstraling. 
 Kan aangekleed worden met vers fruit voor perfecte versuitstraling.

Hydration Station 
 Afwisseling met verrassende smaken en keuze uit hydratation juice 
en kant-en-klare sappen en smoothies.

Concentraat & Premix
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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 
mogelijkheden. Van een prachtig Hydration Station 
tot unieke Juice Cubes en van sier dispensers 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.

Banqueting & 
Conferentie 
concepten

Voor u 
    en uw 
gasten
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Banqueting  
concepten
Zelftap

 Dispensers voor kant-en-klare sappen, smoothies en 
concentraten. Deze zijn ontworpen om de dranken gekoeld 
en eenvoudig te doseren en serveren.

 De dispensers kunnen op een verrijdbare kar of meubel in een 
zaal worden geplaatst, of centraal in een breakout ruimte.

Grab & Go
 Zelf in de backoffice flesjes afvullen of kies voor het gemak 
van kant-en-klare verpakkingen (Mono’s) van Oranka.

Tapstandaard
 Tapstandaard (Backoffice) 10L of 5L om flesjes af te vullen. 
(Zie afbeelding 1&2)

 Onze smoothies zijn beschikbaar in 2 verschillende bulk 
verpakkingen. Voor zowel grote als kleine banqueting 
opdrachten geschikt.

Onze smoothies zijn beschikbaar in de volgende 8 verschillende smaken en verpakkingseenheden: 
  10L Assortiment 2x5L Assortiment

Fruit Smoothie Aardbei Art. 170140  Art. 170145
Fruit Smoothie Bosfruit Art. 170190  Art. 170195 
Fruit Smoothie Mango Banaan Art. 170220  Art. 170225
Super Smoothie Guave Meloen Wortel Art. 170450 Art. 170455
Super Smoothie Kiwi Limoen Spinazie Komkommer Art. 170460 Art. 170465
Super Smoothie Mango Goji-bes Acerola & Rozenbottel Art. 170480 Art. 170485
Biologische Smoothie Mango Passievrucht Art. 170310
Biologische Smoothie Red Dream Art. 170710

 Smoothies  
    10 & 5 liter 
assortiment

Zelftap  
(Backoffice/Frontoffice)

Tapstandaard  
(Backoffice)

Grab & Go
(Frontoffice)

Mono’s 
(Frontoffice)

13



Sinaasappel VERS NFC  Art. 170335
Sinaasappel VERS Brazil  Art. 170135 
Sinaasappel 100%   Art. 170015
Multi-Vitamine Nectar  Art. 170045
Appel 100%  Art. 170005
Appel VERS Troebel  Art. 170245
Appel Rabarber  Art. 170815
Appel Gember  Art. 170826
Citroenlimonade VERS  Art. 170445
Fruit Smoothie Aardbei  Art. 170145 
Fruit Smoothie Bosfruit  Art. 170195
Fruit Smoothie Mango Banaan  Art. 170225
Super Smoothie Guave Meloen Wortel  Art. 170455
Super Smoothie Kiwi Limoen Spinazie Komkommer  Art. 170465
Super Smoothie Mango Goji-Bes Acerola & Rozenbottel Art. 170485

Juice Cubes 
 5 Liter Assortiment

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 
vruchtensappen als ook smoothies.

Doordat de Juice Cubes compact en makkelijk te 
verplaatsen zijn, zijn er veel mogelijkheden om de 
presentatie naar uw wens te wijzigen.

Belangrijke kenmerken zijn:
 Ontwikkeld voor ‘5 Liter Bag’ producten met tapkraan
 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.

 Juice Cube V4 is in verschillende houtafwerkingen  
 verkrijgbaar.  Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

 Speciaal ontwikkelde duwhendels beschikbaar. 

Juice Cube 
concept 
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Grab & Go 
concept
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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Sinaasappel 1+19 Art. 150001 
Multi-Vitamine 1+19 Art. 150011
Appel 1+19 Art. 150021
Waldmeister 1+19 Art. 150041
Kersen 1+19 Art. 150051
Zwarte Bessen 1+19 Art. 150061
Ananas 1+19   Art. 150081
Mandarijn 1+19 Art. 150101
Aardbei 1+19 Art. 150111
IJsthee Perzik 1+19 Art. 150121
Framboos 1+19 Art. 150131

Perzik 1+19 Art. 150141
Limoen 1+19 Art. 150151
Vliesbesbloesem 1+19 Art. 150161
Groene Thee Citroen 1+19 Art. 150281
Peer 1+19 Art. 150171
Kersen Banaan 1+19 Art. 150181
Rabarber 1+19 Art. 150201
Rode Vruchten 1+19 Art. 150211
Appel troebel 1+19 Art. 150221
Bosbes 1+19 Art. 150271 
Gember Citroen 1+19 Art. 150321 
(Oranka 1+19 Bevat 20% vruchtgehalte en slechts 2% suiker)

Oranka 1+19 

Frisco 1+19 
Sinaasappel 1+19 Art. 160001 
Appel 1+19 Art. 160011
Zwarte Bessen 1+19 Art. 160021
Citroen 1+19 Art. 160031

Ananas 1+19 Art. 160041
Watermeloen 1+19 Art. 160051
Appel Kers 1+19 Art. 160061
(Frisco 1+19 Bevat 3% Vruchtgehalte en slechts 0,5% suiker)

Hydration Station 
    voor Banqueting of Ontbijt

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 
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 kleurstoffen. Verder 
kenmerkt Hydration Juice zich door:

 Hoog vitamine C gehalte (50% van de adh bij 200 ml)
 Bij een aantal smaken is Zink toegevoegd voor verbeterde 

opname vitamine C (boost het immuunsysteem)

 De concentraten kunnen ongeopend tot 12 maanden 
worden bewaard buiten de koeling (koelruimte besparend) 

 Is 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 voor ‘Sappen en 
Smoothies’. Onze Bag-in-Box range (kant-en-klaar) heeft meer 
dan 35 verschillende soorten. 

Hydration Station  
conceptVerleidelijk

    en aantrekkelijk 
aanbod
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Een uniek zelftap concept waarbij uw gasten zelf 
een flesje of glas 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 makkelijk 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.

Zelftap
concept voor 
premix

Belangrijke kenmerken zijn:
 Ontwikkeld voor ‘10 Liter’ producten 
 De 10 liter dozen zijn in de machine altijd 

gekoeld en dus ten aller tijden inzetbaar. Bij 
opening van een doos is deze in de machine 30 
dagen lang houdbaar.
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Een eenvoudig te gebruiken postmix concept waarbij 
uw gasten zelf een glas kunnen vullen met een heerlijke 
vruchtensap. De Bravanti dispenser valt op door zijn 
verlichte display, is erg gemakkelijk in gebruik en vereist 
weinig onderhoud of schoonmaak.  
 
Afhankelijk van het type dispenser en het soort sap dat 
gewenst is, varieert de capaciteit van 60 liter tot maar 
liefst 348 liter gereed product. 
De dispenser is volledig afsluitbaar en biedt u de keuze 
uit meer dan 50 verschillende smaken en kwaliteiten. 
Naast de 100% Vruchtensappen zijn er ook Nectar 
Sappen, Biologische Sappen, Hydration Juices en 
Ranja’s beschikbaar.  
 
Het enige wat nodig is voor installatie is een vaste 
wateraansluiting en een stopcontact.

Zelftap 
concept voor 
concentraat

Conventioneel
Sinaasappel 100% 1+5  Art. 260500
Appel 100% 1+5   Art. 260520
Multi-Vitamine Nectar 1+5   Art. 260510
Grapefruit Pink Nectar 1+5   Art. 260560
Sinaasappel Nectar met vruchtvlees 1+5  Art. 260570

Biologisch
Sinaasappel 100% Biologisch 1+5   Art. 260580
Appel 100% Biologisch 1+5   Art. 260600

  Assortiment  
Postmix 1+5 sappen voor  
     Ontbijt of Banqueting

Algemeen:
 Geschikt voor onze postmix vruchtensappen  

Bag in Box (inhoud 5L) & diverse concentraten.
 Wateraansluiting dient voorhanden te zijn.
 Dispensers kunnen zowel front- als backoffice 

gebruikt worden.  
Voor bijvoorbeeld het vullen van karaffen of 
onze glazen dispensers!

 Machines hebben naast vruchtensap ook de 
optie tot het tappen van gekoeld kraanwater.

Specifieke kenmerken:
 Constante kwaliteit ongeacht het volume.
 Niet afhankelijk van wisselingen in de waterdruk (max. 8 bar). 

Kan per land of regio namelijk variëren.
 Portieregeling: push of portion.
 Koeling: hermetisch afgesloten. Compressor.
 Koeling: tot 4 graden.
 Brix instelling: elektronisch.
 HACCP goedgekeurd.

Oranka Tower Small & Medium

Oranka Bravanti 2 & 3 Smaaks

300mm 470mm

695mm

935m
m

36
0m

m

260mm420mm

54
0m

m
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Oranka Smart L Oranka Smart M & Smart Cabinet
Oranka Smart SlimOranka Smart Sleek

Specifieke kenmerken:
 Constante kwaliteit ongeacht het volume.
 Niet afhankelijk van wisselingen in de waterdruk (min. 1,5 max. 6 bar). 

Kan per land of regio namelijk variëren.
 Portieregeling: push of portion.
 Brix instelling: elektronisch.
 HACCP goedgekeurd.
 Uitgifte is per smaak te activeren of te blokkeren.
 Volledig te personaliseren naar uw eigen huisstijl.
 Oranka Smart Slim is verstelbaar in hoogte.  

(Uitgiftepunt variabel van 150mm tot 295 mm)
Belangrijke kenmerken zijn:

 TFT-touchdisplay
 Volledig elektronische controle  

(dosering & output hoeveelheid)
 Geschikt voor de Oranka concentraten
 Optioneel: Tijdslots voor gebruik instelbaar. 
 Machines hebben naast vruchtensap ook de 

optie tot het tappen van gekoeld kraanwater.

Onze zeer moderne allrounder. De Oranka Smart range overtuigt vooral door het 
meertalige touchscreen dat onder andere als promotie- en communicatiemiddel 
met uw klant kan worden gebruikt. Met de afstandsbediening via de cloud heeft u 
nu altijd en overal toegang tot diverse statistieken, foutmeldingen en nog veel meer. 

Zoals al onze dispensers bestaan ook de Oranka Smart en Refill range uit 
eersteklas materialen en een robuuste behuizing die gemaakt is om lang mee 
te gaan. Indien gewenst is het mogelijk gepersonaliseerde screensavers en 
smaakafbeeldingen te tonen op het display.

De dispensers zijn in diverse uitvoeringen te verkrijgen op basis van huur. 
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden en voorwaarden.

De toekomst is hier...



Oranka Smart L: Zorro

Oranka Smart M: Polar Oak Oranka Smart M: Orca Oranka Smart M: Barrique Oak

Oranka Smart L: Levi Oranka Smart L: Moonwalk

MoonwalkLeviZorro

Polar Oak Orca Barrique Oak

Oranka Smart Refill M

Oranka Smart Refill L

Tijdloos elegant
Met de verschillende frontpanelen komt uw dispenser perfect tot zijn 
recht als elegant designelement. Naast de techniek biedt de dispenser 
ruimte voor de opslag van de sappen. De keus is aan u of dat u onder het 
werkblad een opslag kabinet wilt of in de machine zelf. 

Met zijn volledig geautomatiseerde en intelligente 
bijvulsysteem is de Oranka Refill dispenser de ultieme 
onafhankelijke oplossing voor elk buffet. Verse en 
gekoelde sappen worden via de karaf afgegeven 
zonder extra inspanning voor het personeel, terwijl 
een maximale hygiëne wordt gewaarborgd.
 
U bespaart CO2-uitstoot
Volgens een universitaire studie bespaart elke 
Oranka Refill dispenser maar liefst tot 20.600kg CO2 
per jaar/per locatie.

Smart Refill

* Variabel door in hoogte verstelbaar scherm/tapgedeelte.

Model Breedte Hoogte Diepte Hoogte tapgedeelte
Oranka Smart Slim 275 mm 385 - 530 mm 215 mm 150 - 290 mm *
Oranka Smart M 540 mm 430 - 540 mm 500 mm 150 - 290 mm *
Oranka Smart L 540 mm 640 mm 500 mm 150 - 290 mm *
Oranka Smart Sleek 276 mm 405 mm 175 mm 190 mm
Oranka Refill M 540 mm 430 mm 500 mm 160 mm
Oranka Refill L 540 mm 640 mm 500 mm 160 mm
Oranka Smart Cabinet 870 mm 1400 mm 870 mm N/A
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Biologisch
Voor de biologische producten van Oranka worden alleen 
puur biologische ingrediënten gebruikt, zonder enige 
toevoeging van kunstmatige kleur-, geur en smaakstoffen 
en conserveringsmiddelen. De complete biologische 
selectie voldoet aan de strenge eisen van de Skal 
certificering. Onder de biologische selectie vallen hoge 
kwaliteit sappen en smoothies.

10 Liter Bag-in-Box 
De biologische (10 Liter) Bag-in-Box producten zijn 
direct klaar voor gebruik. De biologische sappen 
en smoothies kunt u presenteren in biologisch 
afbreekbare PET-bekers of gerecyclede PET-
flessen. De dozen kunnen tot 6 maanden buiten 
de koeling bewaard worden. Wanneer de doos is 
aangebroken, heeft deze nog een houdbaarheid 
van 30 dagen (mits gekoeld bewaard).

Biologische smaken Bag-in-Box
Sinaasappel  
Appel-Vlierbes 
Appel Vers
Smoothie Mango Passievrucht
Smoothie Red Dream

Biologische
     vruchtensappen
  & smoothies! 

Natural
De Natural selectie bestaat uit puur biologische sappen, 
samengesteld uit 100% biologische ingrediënten. 

Concentraten 
De biologische Oranka concentraten bestaan 
uit 100% puur biologisch vruchtensap. De 
biologische concentraten zijn verkrijgbaar als 
1+4 concentraat en als 1+5 concentraat. 
Oranka concentraten nemen ook minder 
ruimte in, waardoor u tot 95% minder opslag-
ruimte nodig heeft en u tot ruim 90% minder 
afval produceert. De producten kunnen tot 12 
maanden buiten de koeling bewaard worden 
waardoor u ook meer koelruimte overhoudt.

Smaken 1+4 
Appel  
Sinaasappel 

Smaken 1+5
Appel
Sinaasappel

  
Sinaasappel - 10L Bag-in-Box  Art. 170160
Appel-Vlierbes - 10L Bag-in-Box  Art. 170760 
Appel Vers - 10L Bag-in-Box  Art. 170700 
Smoothie Mango Passievrucht - 10L Bag-in-Box  Art. 170310
Smoothie Red Dream - 10L Bag-in-Box  Art. 170710 

Sinaasappel Biologisch 1+4  Art. 110091 
Appel Biologisch 1+4  Art. 110101 

Sinaasappel Biologisch 1+5  Art. 260580 
Appel Biologisch 1+5  Art. 260600

  Assortiment  
Biologische sappen
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5 Liter can 
            (Concentraat) 

Mengverhouding 1 op 28 
Elke can is goed voor maar liefst 145 Liter LimOranka

LimOranka Sinaasappel Art. 210500
LimOranka Framboos Art. 210600
LimOranka Tropical Art. 210700
LimOranka Reine Claude Art. 210800

Doseerpomp

Doseerunit Aromasafe Bravanti

Doseerkraan

Beschikbaar met en zonder 
LimOranka branding.

Ook geschikt voor 
verstrekking aan  

uw personeel!

LimOranka ranja concept
Er is meer en meer aandacht voor een gezonde levensstijl. Belangrijk daarbij is om de jeugd hier van jongs af 
aan bij te helpen. Suiker werkt verslavend, je smaakpapillen gaan er aan wennen waardoor het moeilijker wordt 
om te negeren. Oranka wil graag een bijdrage leveren en heeft daarom een suikervrije ranja ontwikkeld die 
uiteraard ook lekker is. 

Onze concepten en producten zijn ontwikkeld met het oog op besparing van milieu en natuur, onder andere door 
beperking van plastic gebruik. Met de keuze voor Oranka draagt u hier dus een extra steentje aan bij.

Dispenser opties
De LimOranka ranja’s zijn op verschillende manieren te bereiden. Oranka 
beschikt over meerdere oplossingen en presentatiematerialen om LimOranka 
op een mooie manier aan uw gasten aan te bieden.  
 
De capaciteit van ons bruikleen materiaal gaat al vanaf 1 liter kant-en-klaar 
product middels onze handige doseerpomp op de jerrycan tot maar liefst 
580 liter via de doseerunit (backoffice, aansluiting op waterkraan).  
Op basis van 0,2 ml inhoud betekent dit maar liefst 2.900 consumpties!  
Met de Bravanti en Aroma Safe dispenser kunnen gasten makkelijk en snel 
zelf ranja tappen. 

Voordelen zijn onder meer een constante kwaliteit en minder inzet van 
personeel nodig voor het bijvullen. 



Zumex sinaasappelpers

Perssinaasappels
    Voor handpers of 
zumex op locatie

Naast de perssinaasappels biedt Oranka ook de 
mogelijkheid van het leveren van Sinaasappelpersen.  
In ons magazijn beschikken wij over enkele jong 
gebruikte machines waaronder de Versatile en Speed 
Plus. Deze machines kunnen wij leveren op basis van 
koop of huurconstructie.*

    

Oranka levert naast premix en concentraatsappen ook perssinaasappels.
De perssinaasappels worden aangeboden in kisten van ca. 15kg. 
Aangezien dit een seizoensproduct is fluctueren de prijzen hierin.  
Dit is afhankelijk van kwaliteit, seizoen en herkomst.

Perssinaasappels

* Enkel beschikbaar in Nederland
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Gratis bruikleen  
materialen

Juice Cube 
 Uniek concept met grote diversiteit aan opties.

 In een Juice Cube gaat 5L kant en klaar product.  
Door ons brede assortiment in de 5L producten is er altijd 
een geschikte variant voor uw locatie.

Hydration Bar
 Deze barren worden in opdracht van Oranka door een 
sociale werkplaats voorziening gemaakt. Op de barren 
kunnen onze dispensers worden gepresenteerd. 

Crushed ice terrine 
 Presenteer uw sappen in deze moderne Crushed ice terrine. 
De ombouw van de terrine wordt in opdracht van Oranka 
door een sociale werkplaats voorziening gemaakt.

Bravanti
 De Bravanti is de krachtpatser binnen ons assortiment 
aan dispensers. Deze machine is aangesloten op de vaste 
wateraansluiting en heeft een capaciteit tot wel 348 liter 
vruchtensap zonder bij te vullen. 

 Beschikbaar in een 2- en 3-taps variant.

Brasserie 
 Deze dispenser is actief gekoeld en kan tot 30 dagen uw 
sappen koud houden en is 24/7 inzetbaar.

Aromasafe  
 Deze actief gekoelde dispenser is perfect voor op het buffet. 
Het houdt uw sappen 24/7 gekoeld en ready to drink!

Yorkshire  (6,8 Liter inclusief koelelement)

 Stijlvolle glazen dispenser met optie tot koelelement.
 De risers wordt in opdracht van Oranka door 

een sociale werkplaats voorziening gemaakt.  
Afgebeeld in zowel de 3 & 5 lats riser (Links) en de 
Copper Riser Medium en Large (Rechts). 

Noir  (6,5 Liter inclusief koelelement)

 Additioneel beschikbaar een plank om 2 dispensers 
aan elkaar te verbinden. Hierop kunnen glazen worden 
geplaatst.

Finesse  (6,5 Liter inclusief koelelement)

 Gekoeld sap presenteren op het buffet was nog nooit 
zo modern.

Vintage (6,5 Liter inclusief koelelement) 
 Klassieke dispenser met een stijlvolle uitstraling.

Country (5 Liter) 
  Met zijn landelijke uitstraling komt deze dispenser op 
elk buffet tot zijn recht.
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Assortiment Premix 10 liter

    
  
Sinaasappel 100 % 1+5 Biologisch Art. 260580
Appel 100% 1+5 Biologisch Art. 260600
Sinaasappel 100% 1+5 Art. 260500
Sinaasappel Nectar met vruchtvlees 1+5  Art. 260570
Multi-Vitamine Nectar 1+5 Art. 260510
Appel 100% 1+5  Art. 260520
Grapefruit Pink Nectar 1+5 Art. 260570

 Assortiment  
   1+4 Premium Selectie 
  
Sinaasappel 100% 1+4 Biologisch  Art. 110091
Appel 100% 1+4 Biologisch Art. 110101
Sinaasappel 100% 1+4 Art. 110001
Multi-Vitamine 100% 1+4 Art. 110011
Appel 100% 1+4 Art. 110021
Appel Kersen 100% 1+4 Art. 110051

Assortiment Concentraten
    
  
Sinaasappel VERS   Art. 170100
Sinaasappel VERS NFC  Art. 170330
Sinaasappel VERS Brazil Art. 170130
Siciliaanse Bloedsinaasappel  Art. 170110
Cranberry Art. 170340
Appel VERS Troebel  Art. 170240
Peer VERS NFC  Art. 170291
Grapefruit Pink  Art. 170070
Sinaasappel VERS met Gold Kiwi Art. 170250
Sinaasappel VERS met Mango Art. 170270

 Assortiment  
   1+5 Bag in Box Selectie

 Assortiment  
   Premium Selectie

 Assortiment  
   Top Selectie 
  
Sinaasappel 100%  Art. 170010 
Sinaasappel 100% met Vruchtvlees Art. 170420
Sinaasappelnectar met Vruchtvlees Art. 170200
Appel 100% Art. 170000
Appel Nectar Art. 170740
Multi-Vitamine 100%  Art. 170020
Multi-Vitamine Nectar Art. 170040
IJsthee Perzik Art. 170050
IJsthee Citroen Art. 170060

 Assortiment  
   Hydation Selectie

 Assortiment  
   Smoothie Selectie

 
   
Oranka 1+19 (Alle Smaken)  
Sinaasappel, Multi-Vitamine, Appel, Waldmeister, Kersen, Zwarte Bessen, Ananas, Mandarijn, Aardbei, IJsthee Perzik, 
Framboos, Perzik, Limoen, Vlierbesbloesem, Groene Thee Citroen, Peer, Kersen Banaan, Rabarber,  
Rode Vruchten, Appel Troebel, Bosbes & Gember Citroen. 
  

Frisco 1+19 (Alle Smaken)  
Sinaasappel, Appel, Zwarte Bessen, Citroen, Ananas, Watermeloen & Appel Kers

 Assortiment  
   1+6 Top Selectie

 
  
Fruit Smoothie Aardbei Art. 170140
Fruit Smoothie Bosfruit Art. 170190
Fruit Smoothie Mango Banaan Art. 170220
Super Smoothie Guave Meloen Wortel Art. 170450
Super Smoothie Kiwi Limoen Spinazie Komkommer Art. 170460
Super Smoothie Mango Goji-Bes Acerola & Rozenbottel Art. 170480

 
  
Sinaasappel Nectar 1+6  Art. 120001 
Multi-Vitamine Nectar 1+6 Art. 120011
Appel Nectar 1+6 Art. 120021

 Assortiment  
   1+9 Top Selectie 
  
Sinaasappel Nectar 1+9  Art. 130001 
Multi-Vitamine Nectar 1+9 Art. 130011
Redberry Nectar 1+9 Art. 130031
Appel Nectar 1+9   Art. 130051

 Assortiment  
   Biologische Selectie 
  
Sinaasappel Biologisch Art. 170160
Appel VERS Biologisch Art. 170700
Appel- Vlierbes Biologisch Art. 170760
Bio Smoothie Mango Passievrucht  Art. 170310
Bio Smoothie Red Dream Art. 170710
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100% Sinaasappelsap Art. 170501
100% Appelsap Art. 170511
12 Vruchten Multi-Vitamine Art. 170521

  Assortiment  
Güldenkron (0,5l)

100% Sinaasappelsap Art. 170502
100% Appelsap Art. 170512
12 Vruchten Multi-Vitamine Art. 170522

  Assortiment  
Güldenkron (0,2l)

Groene Smoothie Art. 170541 
Gele Smoothie Art. 170542
Rode Smoothie Art. 170543
Witte Smoothie Art. 170544

  Assortiment  
Güldenkron smoothies (0,2l)

Sinaasappel Art. 180002
Appel Art. 180012
Multi-Vitamine Art. 180022

  Assortiment  
Joyce Drinks (0,2l)

Sinaasappel Art. 180001
Appel Art. 180011 
ACE Art. 180021
Lemon Art. 180041
IJsthee Perzik Art. 180061
IJsthee Citroen Art. 180071

  Assortiment  
Joyce Drinks (0,5l)

Assortiment Oranka Mono’s

Sinaasappel Art. 170621
Appel Vlierbes Art. 170631
Appel Troebel Art. 170641

  Assortiment  
Natural (0,2l)

Kiwi Limoen Spinazie Komkommer Art. 220550
Mango Banaan Art. 220551
Bosfruit Art. 220552

  Assortiment  
Frezz Smoothies (0,2l)

Zwarte Bes Açai Art. 220038
Ananas Passievrucht Art. 220043
Water Art. 220053

  Assortiment  
Vitamin Choice (0,5l)

Superberries Purple Art. 220200
Superberries Red Art. 220205
Goji Berry Art. 220210
Blueberry Art. 220220
White Tea Peach Art. 220235

  Assortiment  
The Berry Company (0,33l)
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“De deelnemers die het meest succesvol zijn met Green Key,  
 zijn de bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen   
    centraal onderdeel hebben gemaakt van hun bedrijfsvoering.”

“De sleutel naar een  
 duurzamere wereld!”

Partner van  
Green Key
Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame 
bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke 
markt.  Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er 
alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten 
inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap 
verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.

Zo is Oranka lid van de Green Key Etalage.  
De Green Key Etalage is een initiatief van de Stichting 
Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). Hierin staat 
onze (SKAL) gecertificeerde biologische lijn vermeld. Op 
deze wijze probeert Oranka haar steentje bij te dragen voor 
een duurzamere en milieubewuste toekomst!

CO2

minder 
afval

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.

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%.

Oranka’s zorg 
voor het milieu

95%90%
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In marketing wordt vaak gesproken over de USP’s, oftewel Unique Selling Points. Wij geloven eerder in de UBR’s, oftewel Unique Buying Reasons. Het verschil zit hem er in dat 
bij de eerste iemand / een bedrijf zichzelf probeert te verkopen (selling) en bij de laatste juist meer probeert in te spelen op de koopredenen die voor u van belang zijn.  

UBR’s Oranka (Unique Buying Reasons) MVO
Oranka heeft aandacht voor maatschappelijk verantwoord 
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 een sociale werkplaats

 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.

Levering en leverbetrouwbaarheid
 Gratis levering (vanaf €300,-)
 Altijd uit voorraad leverbaar.
 Meer dan 98% van de leveringen worden conform afspraak geleverd.  

 Dit wil zeggen: “Voor 15h00 besteld is volgende werkdag geleverd”. 
 Mocht er toch onverhoopt iets mis zijn gegaan of heeft u met spoed iets nodig  

 hebben wij zelf 2 bussen in eigendom waardoor er snel opgetreden kan worden. 

Betrouwbaarheid machines / andere apparatuur
Ondanks dat storingen altijd wel worden opgelost wil je als organisatie zo min mogelijk  
onderbrekingen van je activiteiten (met name als er gasten aanwezig zijn).  
Oranka heeft een track record met een minimaal storingspercentage.

Goede service
 Gratis installaties en training
 Eerste leveringen gebeuren door Oranka zelf zodat u verzekerd bent van een goede  

 en veilige plaatsing van alle apparatuur / bruikleen. 
 Storingen zijn gegarandeerd binnen 48 uur opgelost. 
 95% van de meldingen/vragen zijn telefonisch op te lossen.

 

Goede prijs/kwaliteit verhouding
Wenselijk is het verschillende niveaus/kwaliteiten van dienstverlening te kunnen bieden 
afhankelijk van de omgeving (bijvoorbeeld in het hotel een andere kwaliteit dan bij 
banqueting. Oranka kan dat bieden vanwege een breed en diep assortiment aan sappen 
en smoothies in diverse kwaliteiten. Wij hebben verschillende kwaliteiten en smaken 
premix (kant-en-klaar, ook vers geperste sappen en smoothies) en concentraten 
(vruchtgehalte 100% tot 3%, extra vitamines, zink, geen toegevoegde suikers etc.). 
Daarnaast bieden wij een heel scala aan mono verpakkingen en biologische sappen / 
smoothies.

Diverse presentatiemogelijkheden
Oranka biedt een breed scala aan presentatiemogelijkheden:

 Gratis bruikleen
 Diversiteit aan dispensers

  Machines voor premix
  Machines voor concentraat
  Glazen potten in verschillende soorten met specifiek voor Oranka gemaakt  
  anti-lek kraantjes!
  Houten kistjes met tapkraan principe genaamd Juice Cube Concept 

 Hydration Bar (in klein en groot)
 Grab & Go
 Crushed Ice Terrrine
 Karaffen
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Oranka Vruchtensappen BV 
Kampenstraat 24A 
7575 EK Oldenzaal
+31 (0)74 - 266 8867
info@oranka.nl
www.oranka.nl

België / Belgique
Oranka Jus de Fruits BVBA 
+32 (0)89 - 845 174 
info@oranka.be
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