
Er is steeds meer aandacht voor een gezonde 
levensstijl en het is belangrijk om kinderen hier al van 
jongs af aan bij te helpen. Suiker kan verslavend 
werken en kan ervoor zorgen dat je smaakpapillen 
eraan wennen, waardoor het moeilijker wordt om het 
te negeren. Oranka wil graag bijdragen aan deze 
gezonde levensstijl en heeft daarom een suikervrije 
ranja ontwikkeld die niet alleen gezond, maar ook 
lekker is. 

Bij Oranka zijn we ook bewust van de impact die onze 
producten hebben op het milieu en de natuur. Daarom 
hebben we onze concepten en producten ontwikkeld 
met het oog op het verminderen van plastic gebruik en 
het behoud van de natuur. Door te kiezen voor Oranka, 
draag je dus ook bij aan het behoud van het milieu en 
de natuur.

LimOranka 
Suikervrije Ranja



Smaken
LimOranka is beschikbaar in de 
volgende smaken:

• Sinaasappel
• Framboos
• Tropical
• Reine Claude

En het lekkerste? 
Het is suiker- en glutenvrij!

U steunt het milieu!
Bij elke verstrekking van onze LimOranka 
ranja op basis van het refill-concept 
draagt u bij aan het behoud van natuur 
en milieu! Op deze manier beperken we 
het gebruik van ‘single-use plastic’.  
Dit is een goede reden om uw gasten dit   
 concept met LimOranka aan te  
  bieden!

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

LimOranka (Suikervrije Ranja)

Dispenser opties
Er zijn verschillende manieren om de LimOranka 
ranja te bereiden en Oranka biedt diverse 
oplossingen en presentatiematerialen om het op een 
mooie manier aan uw gasten aan te bieden. Daarbij 
kunt u kiezen voor een reguliere huisstijl of voor een 
LimOranka huisstijl op de dispensers.
 
Ons bruikleenaanbod varieert van een capaciteit van 
1 liter kant-en-klaar product met een handige 
doseerpomp op de jerrycan, tot maar liefst 580 liter 
via de doseerunit (backoffice, aansluiting op 
waterkraan). Op basis van een inhoud van 0,2 ml 
betekent dit maar liefst 2.900 consumpties! 

    Met de Bravanti en Aroma Safe dispenser  
      kunnen gasten gemakkelijk en snel zelf  
     ranja tappen. Dit biedt voordelen zoals  
         een constante kwaliteit en minder inzet  
   van personeel voor het bijvullen.

5 Liter can 
            (Concentraat) 

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

Aroma Safe

Bravanti

Doseerpomp

Doseerkraan

Doseerunit
Ook beschikbaar in 1-smaaks variant


