
Neste generasjon slush - utviklet i samarbeid med Lerum

Med
fruktjuice

& naturlige
farger



SLURP fra Hennig-Olsen er en for-
friskende og mer naturlig slush, laget 
med ekte fruktjuice og kun naturlige 
farger. Produktet er utviklet i samar-
beid med Lerum, og produseres på 
saftfabrikken deres i Sogndal. Vi liker  
å kalle SLURP neste generasjon slush. 

Hvorfor velge SLURP?
SLURP er en helt unik smaksopplevelse  
SLURP er laget med frisk og naturlig smak av  
frukt og bær, slik det virkelig smaker. Dette har  
vært ett av hovedfokusområdene mens vi  
har jobbet tett sammen med Lerum for å  
utvikle de ulike SLURP smakene.  
 
Det er kun brukt naturlige farger i SLURP 
Vi har ingen AZO farger i noen av SLURP  
smakene, og det er vi stolte av. Naturlighet er  
viktig for oss. Samtidig har vi ved bruk av naturlig  

frukt og grønnsaksjuice klart å få frem fine og klare 
farger som gir en tydelig indikasjon på smaken. 

SLURP kommer i miljøvennlig emballasje  
Vi tar miljøet på alvor og derfor kommer SLURP 
konsentrat på 1,5 liter standard PET flasker 
med pant. Disse inngår i standard pante-
ordning og bidrar dermed til minimalt  
avfall og forsøpling av miljøet vårt. 

Hennig-Olsen har et 
landsdekkende service- og salgsapparat
Du får den samme profesjonelle oppfølgingen  
på SLURP som ved salg av f.eks. softis og  
milkshake fra Hennig-Olsen, uansett  
hvor du befinner  deg i landet.  
 
SLURP er et svært lønnsomt produkt  
Til tross for bruk av naturlige råvarer når  
det kommer til smak og farge, kan vi tilby  
SLURP til en svært konkurransedyktig pris,  
som bør gi alle kunder en bruttofortjeneste 
på minimum 80%.

Neste generasjon slush



Forfriskende og naturlig



SLURP Appelsin
Slush med smak av appelsin. 
Innhold pr. DPK: 1,5 L x 6 

5024906

Bestilling DPK

SLURP Cola
Slush med smak av Cola. 
Innhold pr. DPK:  1,5 L x 6 

SLURP Blåbær
Slush med smak av Blåbær. 
Innhold pr. DPK:  1,5 L x 6 

SLURP Grønt Eple
Slush med smak av grønt eple. 
Innhold pr. DPK: 1,5 L x 6 

SLURP Mango
Slush med smak av Mango. 
Innhold pr. DPK:  1,5 L x 6 

SLURP Ferksen
Slush med smak av Fersken. 
Innhold pr. DPK:  1,5 L x 6 

SLURP Pære
Slush med smak av Pære. 
Innhold pr. DPK:  1,5 L x 6 

SLURP 0,5 L  
Yard Beger
Innhold pr. DPK: 120 stk.

SLURP Bringebær
Slush med smak av bringebær. 
Innhold pr. DPK:  1,5 L x 6 

SLURP Sugerør  
til drikkebeger
Innhold pr. DPK: 5000 stk.

SLURP Transparent 
drikkebeger 3,5 dl
Innhold pr. DPK: 1000 stk.

SLURP Domelokk 
til drikkebeger
Innhold pr. DPK: 1000 stk.

SLURP Sugerør
papp
Innhold pr. DPK: 500 stk.

SLURP Jordbær
Slush med smak av jordbær. 
Innhold pr. DPK:  1,5 L x 6 

SLURP Sitron-Lime
Slush med smak av Sitron-Lime. 
Innhold pr. DPK:  1,5 L x 6 

5025184

Bestilling DPK

5024898

Bestilling DPK

5025028

Bestilling DPK

5025143

Bestilling DPK

5025168

Bestilling DPK

5025093

Bestilling DPKBestilling DPK

5025119

Bestilling DPK

05284419

Bestilling DPK

Bestilling DPK

4707923

Bestilling DPK

4707964

Bestilling DPK

5026364

Bestilling DPKBestilling DPK

4707956

10 ulike smaker med 
naturlig fruktjuice

1 flaske konsentrat (1,5 liter)
+ 4,5 L vann gir 6 liter ferdig SLURP.

Neckhangers, hangtag som angir at produktet ikke er klart og POS materiell får du fra din lokale salgskonsulent. 

Ny! Ny!

Ny!

5236518

5284435



Maskin og annet tilbehør
Maskinen vi tilbyr til SLURP-produksjon er  
en GBG GT3. Dette er en velfungerende og drifts- 
sikker maskin som brukes av flere store slush- 
leverandører. SLURP-maskinen har tidsur som 
styrer for natt- og dagtemperatur, samt gode  
eksponeringsmuligheter som bidrar til økt salg.
Dimensjoner på SLURP maskin:  
60 cm (bredde) x 50 cm (dybde) x 84 cm (høyde)

For mer detaljert teknisk informasjon om  
maskin, vaskeinstrukser etc. se eget servicehefte. 
Dette kan du få tilsendt av din lokale Hennig-Olsen 
salgsrepresentant eller servicepersonell.  
Vaskemiddel, desinfeksjonsmiddel og smøre- 
middel til bruk for rengjøring og smøring  
av softismaskiner kan også brukes på  

slush maskinene. Anbefalte produkter  
ligger tilgjengelig hos din grossist under  
Hennig-Olsen sin portefølje.

Dersom du har behov for å plassere maskinen  
på egen salgsdisk har vi utarbeidet en skredder- 
sydd løsning for dette. Disken er tilpasset  
størrelsen på maskinen, i sort utførelse og  
tydelig SLURP branding. Denne har plass til beger,  
sugerør og domelokk, samt oppbevaring av  
forbruksmateriell i dobbelt skap i bunnen.  
Disken har fire hjul som gjør at den kan flyttes rundt.   

Kontakt din lokale Hennig-Olsen salgskonsulent 
for mer informasjon om pristilbud/bestilling  
av maskin og salgsdisk.

SLURP Maskinvask 
til slushmaskin
Innhold pr. DPK: 1 l x 12 stk.

SLURP Smørefett 
til slushmaskin
Innhold pr. DPK: 113 g x 36 stk.

Bestilling DPK

4108833

5285713

Bestilling DPK

SLURP Desinfect 
til slushmaskin
Innhold pr. DPK: 1 l x 12 stk.

5285721

Bestilling DPK

SLURP 
Blandekanne
Innhold pr. DPK: 1 stk.

5127824

Bestilling DPK

Ny!

Ny!



Kontaktinfo
Hovedkontor 
Hennig-Olsen Is as 

Besøksadresse 
Hannevika
Vesterveien 51
4613 Kristiansand 

Postadresse 
Postboks 432
4664 Kristiansand

Telefon 
38 00 11 00 

Nettadresse 
hennig-olsen.no • facebook.com/hennigolsen

e-post 
firmapost@hennig-olsen.no 

Service fryseutstyr  
38 00 14 00

Hennig-Olsen Is er en stor nasjonal aktør med et landsdekkende service- og salgsapparat for  
softis og milkshake. Det samme apparatet vil også sørge for oppfølging og service på SLURP- 
maskiner og utstyr samt bistå ved behov for diverse salgs- og POS-materiell og eventuelle spørsmål. 

Dersom du har softis eller milkshake fra Hennig-Olsen fra før, tilbyr vi kostnadsfri kontroll  
på din nye SLURP-maskin årlig. Velger du å omprofilere din eksisterende slush-maskin til 
SLURP, utfører vi en tilstandsvurdering på denne i forbindelse med omprofileringen og  
melder maskinen inn i vårt serviceprogram. Eventuell påfølgende service/reparasjon etter  
den kostnadsfrie tilstandsvurderingen faktureres iht medgått tid, reisevei og reservedeler. 

Dersom du allerede eier en slush-maskin, men ikke er kunde av Hennig-Olsen, tilbyr vi en  
gratis tilstandsvurdering av din maskin dersom du ønsker å bytte til SLURP. Det samme gjelder 
hvis du er Hennig-Olsen kunde, men ikke selger softis eller milkshake. Eventuell påfølgende 
service/reparasjon etter dette, faktureres iht medgått tid, reisevei og reservedeler.

Landsdekkende service- 
og salgsapparat


