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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 geplaatst worden (max. 7 °C). Indien het op deze manier gebruikt wordt is het 3 dagen houdbaar.
De testen zijn uitgevoerd door MicroCare Laboratorium met Bureau voor Kwaliteitszorg. Uitgebreide rapportages zijn op aanvraag
beschikbaar.

Yorkshire

Voor meer informatie:
Bel 074 - 266 88 67
E-mail verkoop@oranka.nl

Vintage

Country

“Een uniek en verleidelijk
zelfbedieningsconcept!”

