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P R O DU KTKATALOG
Iskalde fristelser siden 1991

Om oss

Laguna Produkter AS ble grunnlagt i 1991 av to gutter i 20-årene etter en ferietur til Hawaii. Der smakte
de Tropical Shave Ice for første gang. Hadde stor tro på at Tropical Shave Ice også kunne bli populært
i Norge. Tanken bak var at «Så lenge smaken er god, vil produktet slå an». De kjøpte en varebil, kjørte
land og strand rundt i Norge. De banket på dører og løp ut i bilen for å lage en Tropical Shave Ice.
Forhandlere over hele landet likte både smak og produkt, og siden har det gått slag i slag. I 2020
fortsetter vi arbeidet med å være det foretrukne alternativet til iskalde fristelser gjennom å tilby
produkter av høyeste kvalitet.
”Hemmeligheten bak populariteten til våre produkter er den gode smaken. Vi blander sammen de
beste ingredienser fra alle verdens hjørner får å få frem den aller beste smaken”

Følg oss på Facebook
BrainCooler, Blizz Drinks, Tropical
Shave Ice og Laguna Produkter

Følg oss på Instagram
laguna_produkter

KONTAKT INFORMASJON:
Laguna Produkter AS
Bentsrudveien 8, 3083 Holmestrand
Telefon: 33 07 85 01 - Epost: info@lagunaprodukter.no - Web: www.lagunaprodukter.no
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BrainC o o l e r

DET ULTIMATE
SOMMERPRODUKTET!
BrainCooler er en smakfull og kjølende isdrikk som både barn og ungdom elsker. Siden lansering i
1999 har varemerket BrainCooler vokst til å bli landets mest solgte slushmerke!
BrainCooler lager seg selv i en egen maskin og kundene kan forsyne seg selv. Enklere blir det ikke.
Sammen med en BRUTTOFORTJENESTE PÅ +/- 70 % er det bare å ta kontakt med oss i dag på
telefon 33 07 85 01 og starte salget om få dager.
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B ra i n C o o l e r

TILBY DEN SLUSHEN
UNGDOMMEN
ETTERSPØR.

Norsk merkevare
Vi lager alle oppskriftene og produserer alt selv i
Holmestrand, Vestfold.
Høy bruttofortjeneste
+/- 70% bruttofortjeneste.
Aromatette og resirkulerbare poser som gir
nøyaktig dosering hver gang
6 x 1 liters poser i en eske.
Egen teknisk support avdeling
Alle som har BrainCooler får gratis telefonsupport.
Ring 33 07 85 01 og velg #2 for teknisk support.
4 ulike beger
Engangsbeger 0,3L
Gjennbruksbeger 0,5L
Isbitrør 0,5L
Yard 0,75L
Mange spennende smaker
Som BrainCooler forhandler får du hvert år nye
spennende smaker spesielt utviklet for det
Norske markedet.
AZO-frie farger
BrainCooler er kjent for sterke og klare farger. Vi
har spesialutviklet egne fargestoffer som er helt
azo-frie.
Ingen allergener
Mange av smakene er også veganske.
FSSC 22000 sertifisert versjon 4.1
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BrainC o o l e r

ALLTID NYE OG
SPENNENDE SMAKER
PÅ MENYEN.

SUKKERFRI

BrainCooler har eksklusive avtaler med ulike
aroma leverandører over hele verden. Dette gir
oss mulighet til å lansere spennende smaker
hvert eneste år. Det er noe av nøkkelen som har
gjort BrainCooler til markedsleder og slushfavoritten blant barn og ungdom i dag.

ORIGINAL

Cola

Fruit Crush

Smashberry

Blå Bringebær

Berry Blast

Cola

Fersken

Grønt Eple

Jordbær

Mango

Sitronsplash

Tropisk

Verry Cherry
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B ra i n C o o l e r

BRAINCOOLER TAR
SUNNHET PÅ ALVOR.

Sukkerfri

BrainCooler sukkerfri slush er for de som ønsker
en sunnere hverdag, men likevel ønsker å nyte en
forfriskende slush.

Høyt kostfiber
innhold

Den nye produktserien er ikke bare iskald slush
helt uten sukker. Smakene har også høyt innhold
av kostfiber og lavt kalori innhold. To av smakene
er også veganske.

Lavt kalori
innhold

Som de andre BrainCooler smakene er også de
sukkerfrie smakene helt uten azo-farger.

Sukkerfri slush kommer i smakene:
- COLA
med smak av cola.
- FRUIT CRUSH
med smak av banan, fersken og jordbær.
- SMASHBERRY
med smak av ananas og tranebær.
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B ra i n C o o l e r

MED FASTFREEZE HAR
DU 30 LITER FERDIG
SLUSH PÅ UNDER 1 TIME.

Selg
10 slush hver
dag og tjen
65 700 kr per
år!

Spesifikasjoner:
Slushmaskin - 60 cm bred, 47 cm dyp og 78 cm høy.
Vekt 65 kg.
Salgsdisk - 67 cm bred, 52 cm dyp og 88 cm høy.

BrainCooler sine slushmaskiner er:
• Driftsikre.
• Har automatisk timer.
• LED lys.
• Lett å rengjøre.
• Enkel å betjene og enkelt vedlikehold.
• Fastfreeze - for hurtigere innfrysning.
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B li z z D r i n k s

BLIZZ DRINKS ER ISKALDE
FRISTELSER KUNDEN ØNSKER
ALDRI SKAL TA SLUTT.

Blizz Drinks er en produktserie som ikke alle
andre har. Konseptet består av ulike
smaker på frappe og en koffeinfri variant i
vanilje. Hele serien er basert på de beste
pulver-råvarer.
Blizz Frappe er en internasjonal trendy iskaffe
variant. Det er en blanding av milkshake og iskaffe.
Frappe er et produkt for barn/ungdom, men også
for de godt voksne.
Blizz Vanilla er en forlengelse av isdrikk
konseptet Blizz Drinks. Dette er et koffeinfritt
vanilje alternativ som er god alene eller som basis
for mer kreative smakskombinasjoner.
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Blizz Dr i n ks

FRAPPE ER EN
TRENDY ISKAFFE VARIANT.
•
•
•
•
•
•

Blizz Drinks er en Norsk merkevare som 		
blir produsert i Vestfold (Holmestrand).
Kun førsteklasses råvarer.
Få allergener (melk og spor av soya).
Blizz Drinks treffer en bred kundegruppe 		
fra ungdommer til godt voksne.
Blenderen tar liten plass, har lavt lydnivå 		
og er enkel å betjene.
Rimelig investering.

HØY
BRUTTOFORTJENESTE
(+/- 65 %).
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B li z z D r i n k s
Du lager Blizz drinks ved å blande melk, isbiter og
smakspulver i en blender. Super enkelt!

BLENDEREN KOMMER
FERDIG PROGRAMMERT.

Vi anbefaler Vitamix Quiet One til vår serie med
Blizz Drinks produkter. Blenderen trenger ikke
vanntilkobling, kun strøm.
VITAMIX QUIET ONE
• En storhusholdningsmaskin som knuser og
blander ingrediensene.
• Lavt lydnivå.
• Lett å rengjøre og enkel å bruke siden
maskinen kommer ferdig programmert til våre
produkter.
• Kan lage to serveringer samtidig.
Spesifikasjoner: 27,2 cm bred og 45,7 cm høy med
lokket lukket. 62,2 cm med lokket åpent.
Vekt: 7,5 kg.
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Tro p i c al Sh ave Ice

TROPICAL SHAVE ICE ER
EN VANNBASERT IS SOM
SPISES MED SKJE.

• Det er null svinn og ingen
allergener i isen, kun en

BRUTTOFORTJENESTE PÅ
+/- 75 %.
• Det tar bare 25 sekunder å lage en
Tropical Shave Ice.
• Vi har satt opp ferdig lagde favoritt
kombinasjoner så det blir enkelt for
kunden å få en ekte smak av sommerglede.

FAVORITT
KOMBINASJONER
SUNNY DAY
FERSKEN

VERRY
CHERRY

JORDBÆR

COOL SUMMER
BLÅ BRINGEBÆR

SURT EPLE

BERRY BLAST
SURT EPLE

TUTTI
FRUTTI

COLA

BLUE MIST
DRUE

BLÅ BRINGEBÆR

MAGIC RAINBOW
JORDBÆR

SURT EPLE

BLÅ
BRINGEBÆR

SEA BREEZE
BLÅ BRINGEBÆR

VERRY CHERRY

TROPICAL SUNSET
VANNMELON
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FERSKEN

DRUE

Tropical Sh ave Ice

ENKEL RENGJØRING OG
LITE VEDLIKEHOLD DA DET
ER KUN RENT VANN SOM
BEHANDLES I MASKINEN.
Tropical Shave Ice blir produsert i en Block Ice
Shaver maskin som høvler en frossen isblokk –
derav navnet Shave Ice.
Ut av maskinen kommer de fineste snøflak som
tilsettes en naturtro smak. Dette gir en unik
smaksopplevelse da isen smelter på tungen og
fyller munnen med de deiligste fruktsmaker.
Tropical Shave Ice er en fargerik is
som er lett og luftig i
konsistensen og
spises med skje.

En Tropical Shave Ice maskin trenger
40 cm benkeplass og krever kun
strømtilkobling.

SMAKER

BLÅ
BRINGEBÆR

DRUE

JORDBÆR

VERRY
CHERRY

SURT
EPLE

COLA

TUTTI
FRUTTI

FERSKEN

VANNMELON

Tropical Shave Ice tilbyr 9 unike smaker som er
tilpasset ønsker fra forbruker. Her kan alle finne
sin favoritt!
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Ma rke d s mate riell
En is eller drikke kjøpes ofte på impuls. Derfor er det
viktig med godt synlig markedsmateriell.
Mye av vårt reklamemateriell er gratis og du betaler
kun for frakten.

BESTILL MARKEDSMATERIELL
I VÅR NETTBUTIKK.

Nytt nr.

På denne siden vises kun et utvalg at det som er tilgjenglig av markedsmateriell.
Gå til vår webshop for å bestille: http://laguna-webshop.myshopify.com/
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EPD ove r si kt

DU FINNER VÅRE PRODUKTER
HOS DE FLESTE GROSSISTENE
I NORGE.

B L I Z Z DRI NKS FRA P P E
Smak		EPD
Caramel 		 4811154
Chocolate		4811162
Mocha		4811147
Vanilla		5066501

S UK K E RF R I B RA I N CO O L ER
Smak				EPD
Cola				5438924
Fruit Crush			5440235
Smashberry			5439187

Tilbehør
Beger 0.3L m/lokk		
Hvite enkeltpakkede		
sugerør

B RAI N CO O L ER
Smak		EPD
Blå Bringebær		 5210422
Berry Blast		 5449723
Cola		2516938
Fersken		2516912
Grønt Eple		 2516920
Jordbær		2516896
Mango		4711479
Sitronsplash		5447743
Tropisk		4954343
Verry Cherry		 4036174
Tilbehør
Beger 0.3L m/lokk		
Beger 0.5L m/lokk		
Isbit-rør 0.5L		
Blandekanner 5L		
Hvite enkeltpakkede		
sugerør

4214060
4220307

TROP I CA L S H AVE I CE
Smak		EPD
Blå Drue		 2517050
Blå Bringebær		 2517118
Cola		2517035
Fersken		2517027
Jordbær		2516995
Surt Eple		 5227863
TuttiFrutti		2517068
Vannmelon		2517019
Verry Cherry		 5227855

2517183
2509842
5286760
1415637
4220307

Tilbehør
Beger, små		 1461052
Beger, store		 1461060
Is-skjeer		2307874
Frysespann med lokk		 1461946
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Bentsrudveien 8, 3083 Holmestrand
info@lagunaprodukter.no
lagunaprodukter.no
33 07 85 01

