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Juice solutions 
for the world of 
hospitality



Scanwic Juice Solutions is een 
professioneel fruitsap systeem voor de 
foodservice branche. Aanvankelijk is het 
begonnen in Scandinavië en heeft het 
daar een groot marktaandeel verworven 
bij hotels, restaurants, catering locaties, 
kantines, horecabedrijven, ziekenhuizen, 
overheidsinstellingen en cruiseschepen. 
  
Na het succes in Scandinavië is het 
oorspronkelijke systeem geïntroduceerd 
in Engeland en Ierland. Inmiddels levert 
Scanwic Juice Solutions het concept al 
meer dan 15 jaar aan foodservice 
organisaties in Nederland, België en 
Duitsland. 
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Bag-in-Box 
Juice System   

Het product wordt geleverd in 10 liter 
pakken van geconcentreerd fruitsap. Het 
Bag-in-Box concept is oorspronkelijk in 
Scandinavië ontwikkeld en geeft vele 
voordelen. Deze verpakking zorgt voor een 
lange houdbaarheid tot 9 maanden vanaf 
productie. Dit brengt de kosten voor opslag, 
verwerking en distributie drastisch omlaag. 
Daarnaast draagt het duurzame systeem 
ook bij aan een beter milieu. 
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Het beste fruit uit warme en zonnige 
streken zijn de basis voor Scanwic Juice.  
De fruitsappen zijn natuurlijk en zonder 
conserveringsmiddelen, kleurstoffen of 
andere toevoegingen. Een speciaal 
proces zorgt ervoor dat de sappen zijn 
goede smaak behouden met uitsluitend 
de eigen natuurlijke fruitsuikers.  
 
Gasten verwachten een fruitsap die altijd 
even goed is en altijd op de juiste 
temperatuur geserveerd wordt. Het 
Scanwic Juice systeem en de degelijke 
dispensers zorgen hiervoor. Diverse 
bekende en kwaliteitsbewuste bedrijven 
maken gebruik van onze producten. De 
hoge kwaliteit, de consistente levering en 
de lange houdbaarheid hebben de 
doorslag gegeven. 
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Onze fruitsappen 
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Eerlijke prijs 

Sinds het ontstaan van Scanwic Juice 
Solutions hebben wij een goede en 
professionele relatie kunnen opbouwen 
met de best mogelijke leveranciers. 
 
Onze leveranciers zijn producenten met 
internationale ervaring in het verwerken van 
fruit en het produceren van fruitsappen.  
 
Grote volumes fruit concentraat worden 
wereldwijd gesourced en lokaal verwerkt en 
verpakt. Vanuit ons centrale magazijn gaat 
het met korte lijnen naar de eindgebruikers.  
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Onze juice selectie

De hieronder beschreven fruitsappen zijn op basis van een 
hoogwaardig concentraat; voor u de beste garantie voor een 
optimale verhouding tussen kwaliteit, prijs, hygiëne en eenvoudige 
logistieke verwerking. Vanaf de levering door Scanwic tot het gevulde 
glas bij uw gast. De fruitsappen zijn een zorgvuldige selectie van wat 
succes heeft in de hospitality branche. Onze selectie is gebaseerd op 
de tevredenheid van gasten, personeel en hoteldirecties waar met 
Scanwic Juice Solutions wordt gewerkt. 
 
 

Een exclusief topproduct van Scanwic Juice. 
Een 100% fruitsap met een toevoeging vers 
geperst sinaasappelsap voor een uitstekende 
smaak en geur beleving.  Het is een hoogwaardig 
product door de goede kwaliteit en de toevoeging 
van vruchtvlees.  
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Orange 
Superior



Premium Orange is eveneens een 100% 
sinaasappelsap met vruchtvlees. Het is 
een natuurlijk concentraat zonder extra 
toevoegingen.  
 
 

Multifruit Tropical is een fruitsap met een 
melange van diverse tropische fruitsoorten.   
Een heerlijk volle drank met een exotische 
smaak.  

Multifruit 
Tropical 
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Orange 
Premium

De appelsap van Scanwic is een 100% 
natuurlijk sap gemaakt van de best 
geselecteerde appelen. Deze sap is fris en 
puur van smaak. Het productieproces zorgt 
voor een heldere, frisse kleur. 
 
 
 

Apple Pure
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Smoothie Mango & Passionfruit

Als aanvulling op de Scanwic Juice fruitsappen voor de Bag-in-Box 
machine leveren wij ook de tropische fruit smoothie van Solkys®. Deze 
100% natuurlijke smoothie kan op diverse manieren ingezet worden. De 
smoothie leveren wij in 1 liter pakken en kan hierdoor in kleinere 
volumes  worden gebruikt. 
 
Daarnaast is het een goede basis voor cocktails en kan ook als "frozen" 
variant geserveerd worden, vanuit een blender of frozen machine. Ook 
leveren wij diverse fruit toppings waarmee meerdere variaties kunnen 
worden bereid.  
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Iedere locatie is uniek 
Wij bespreken graag oplossingen voor uw fruitsap toepassing. Bijvoorbeeld 
met een buffet presentatie of een concept voor uw congres of banqueting 
faciliteiten. Met de Scanwic juice machine kan uw personeel makkelijk en 
snel de fruitsap in de gewenste hoeveelheid tappen.  



Het juice systeem 

Doordachte dispensers voor 
professioneel gebruik. Onze systemen 
kenmerken zich door de eenvoudige 
reiniging, een makkelijk en snel tap 
systeem en een fraai gedegen design 
met gepatenteerd mengsysteem. De 
dispensers kunnen op het buffet 
geplaatst worden en zijn door de gast 
eenvoudig te bedienen, of ze worden in 
de keuken geplaatst waar het personeel 
er kannen met fruitsap vult. De 
hygiënische dispenser draagt bij aan een 
lange houdbaarheid en voegt exact de 
juiste hoeveelheid gekoeld water toe aan 
het fruit concentraat. 
 
 

Compacte pakken met fruit 
concentraat in moderne dispensers 
van roestvrijstaal. Een zeer robuuste 
machine die u 24 uur per dag, 7 dagen 
per week zonder problemen fruitsap 
levert. Makkelijk in gebruik door een 
vaste wateraansluiting en de 
mogelijkheid om uit één pak tot 70 liter 
fruitsap te verkrijgen.  
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Bag-in-Box verpakking 

De juice wordt geleverd in een stevige 
kartonnen doos. Binnen in de doos zit een 
hoogwaardige zak van aluminiumfolie met 
een coating die de juice in optimale conditie 
houdt. Het vruchtvlees wordt gedoceerd 
vermengt met de fruitsap. Hierdoor ontstaat 
een regelmatige vruchtvlees toevoeging.   
  
Het hygiënische productieproces en het 
verpakken van de juice gebeurt steriel 
volgens strenge HACCP normen.  
 
 
 

Op het gecertificeerde fabriekslabel staat 
alle informatie en eveneens het originele 
batch nummer van de productie. Daarmee 
garanderen wij ‘full traceability’ van het 
product. 
 

Full 
Traceability 

13

Ruimte  
besparing 

Uit één bag-in-box Scanwic Juice kan tot 
70 liter juice worden gehaald. Dat is gelijk 
aan het volume en gewicht van zeventig 
losse liter pakken fruitsap. 
  
De machine kan maximaal drie pakken 
juice bevatten. Dat is maar liefst tot 210 
liter fruitsap uit één machine. 
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Duurzaamheid

Scanwic Juice werkt met fruitsappen uit puur en natuurlijk fruit 
concentraat. Dit met groot voordeel dat er minimaal aan 
verpakkingsmateriaal nodig is en wij ook geen onnodig water 
vervoeren. 
 
De meest gangbare vruchtensappen bevatten meer dan 85% 
water. Met ons systeem transporteren we dus 85% minder dan 
wanneer gebruik wordt gemaakt van een klant en klaar product.  
 
Bij een locatie met een jaarlijks volume van 10.000 liter fruitsap 
gaat het hierbij om ruim 8.500 kg besparing op transport. Door de 
bewuste keuze in verpakkingsmateriaal kan de folie en het karton 
makkelijk worden gescheiden van elkaar.  
 
We produceren en verpakken ons fruitsap concentraat centraal in 
Nederland. Hierdoor zijn de transport aftstanden tot een minimum 
teruggebracht en kunnen we een zeer efficiënt logistiek netwerk 
aanbieden.  
 
 
  



Koel en zuiver water 

Scanwic adviseert om gebruik te maken van een professionele 
BWT® waterfilter. Hiermee heeft u de garantie voor een optimale 
en consistente kwaliteit van de fruitsap. De installatie is kosteloos 
en wordt verzorgd door onze technische dienst. U betaalt alleen 
voor het waterfilterpatroon, ongeveer éénmaal per jaar. 
 
Daarnaast kunt u hiermee gekoeld en gefilterd water vanuit de 
fruitsap machine tappen. 
 
 

- Hygiënisch 
- Hoogste capaciteit voor maximale prestatie en efficiëntie. 
- Actief koolstof systeem voor optimale smaak en partikelvrij water. 
- 4-voudige filtratie voor optimale waterkwaliteit. 
- Kalkvrij water 
 
 

Eigenschappen:
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Installatie 

Voorafgaand aan de installatie wordt de machine  onderworpen 
aan een uitvoerige kwaliteits-controle bij de fabriek. 
  
 
 
 
 

De machine ondergaat nogmaals een uitvoerige controle in ons 
magazijn, waarna wij een volledige opstelling doen in onze werkplaats 
en alle functies van de machine stap voor stap testen. 
  
Hier vindt ook de eerste afstelling en programmering plaats. 
Bij aflevering plaatsen wij een waterfilter, testen nogmaals de machine 
uitvoerig en doen de uiteindelijke programmering die afgestemd is op 
uw specifieke wensen met betrekking tot de fruitsap. 
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Service team 

Scanwic werkt met een eigen service team en zorgt voor het 
noodzakelijke onderhoud van de apparatuur.  
  
Dit omvat het periodieke onderhoud en de reparatie service,  
waarbij de reactietijd (tijd tussen melding en behandeling 
storing) op werkdagen binnen 24 uur is.  
 
Indien reparatie ter plaatse niet mogelijk is, wordt de machine 
(tijdelijk) vervangen door een soortgelijke machine. 
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Maatwerk 

Wij kunnen er kort en duidelijk over zijn. 
Een professioneel fruitsap concept is maatwerk.  
 
De sleutel tot een succesvol systeem is het leveren van 
kwaliteitsproducten op een snelle en eenvoudige manier. 
  
Wij bespreken graag de mogelijkheden om tot een 
vrijblijvend voorstel te komen. 
  
 

                info@scanwic.com                     
 
                  
                 +31(0)114 370 114 
 
                 +32(0)32 224 502 
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Scanwic Food Services 
www.scanwic.com 
info@scanwic.com 
+31 114 370 114 


