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Iskalde fristelser siden 1991

Historien vår
1991 - Laguna Produkter AS ble grunnlagt. To gutter i 20-årene hadde troen på at Tropical Shave Ice
kunne bli populært i Norge etter å ha smakt produktet på en ferietur til Hawaii. Tanken bak var at «Så
lenge smaken er god, vil produktet slå an». De kjøpte en varebil, kjørte land og strand rundt i
Norge, 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. Laguna Produkter og Tropical Shave Ice
feiret 25 år i 2016.
1999 – BrainCooler ble introdusert til det Norske markedet. Det var hele tiden de gode smakene som
gjorde at Tropical Shave Ice ble så populært, da kom ideen om å utvide til også å selge vannis med de
samme gode smakene. I motsetning til Tropical Shave Ice laget BrainCooler seg selv i en egen maskin.
Produktet ble veldig populært og varemerket BrainCooler har vokst til å bli landets mest solgte
slushmerke.
2014 – Frossen drikk-konseptet Blizz Drinks ble lansert. Blizz Drinks består av frapper i ulike smaker.
Igjen er det et produkt hvor det er de gode smakene som gjør produktet populært.
2016 – Laguna Produkter ble kjøpt opp av Diplom-Is. Dette gir oss mulighet til å utvikle og lansere flere
spennende produkter i fremtiden. Laguna Produkter er et selvstendig datterselskap, men med en solid
og annerkjent eier i ryggen.
2017 – Frozen BrainCooler var årets nyhet i 2017. Dette er en serie med frosne saftposer laget av noen
utvalgte gode BrainCooler smaker.
Laguna Produkter utvidet også Blizz Drinks-konseptet med en smakstilsetning til milkshake.
2018 – Vi utvider det populære Blizz Drinks konseptet videre med en koffeinfri vaniljevariant. Samtidig
har vi jobbet frem en ny kombinasjon av fargestoffer, så fra 2019 er vannisen vår fri for AZO farger.
I 2019 fortsetter vi arbeidet med å være det foretrukne alternativet til iskalde fristelser,
gjennom å tilby produkter av høyeste kvalitet og god smak.
Laguna Produkter er FSSC 22000 v4 sertifisert (Food Safety System Certification) noe som betyr at du
som forhandler kan være 100% trygg på at våre produkter overholder den høye standaren som kreves
av en seriøs aktør i dagens vannis marked.
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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Hvorfor velge
BrainCooler?
Norsk produsert
BrainCooler er den Norsk produserte
slushfavoritten hos barn og ungdom, og det
mekevarenavnet som er mest kjent i det Norske
slush-markedet.

Aromatette og resirkulerbare poser
Vår essens leveres i 1 liters aromatette og
resirkulerbare poser. Dette er ikke bare mer
hygienisk, men posen bevarer også den gode
smaken mye bedre, gir mindre avfall og er lettere
å håndtere når du skal etterfylle slushmaskinen.

AZO frie farger
Slush er ikke bare slush, for å få fornøyde kunder
som kommer igjen og igjen, må slushen også
smake godt og se delikat ut. BrainCooler kjennetegnes med sterke og klare farger, noe som er
selve nøkkelen til høyt salgsvolum. Fra 2019 er
BrainCooler vannis helt fri for AZO-farger.
Beger til enhver anledning
Vi tilbyr fire ulike beger så du kan tilpasse hva
som passer best hos deg, Vårt 0,5 liter beger er
et gjenbruksbeger laget i hardplast, som kunden
kan ta med hjem og som tåler oppvaskmaskinen.
Med et tett flatt lokk hindrer det søl i bilen. Ellers
har vi et engangsbeger på 0,3 liter med kuletopp
og to morsomme rør barna kan få plass til alle
smakene i samtidig.
Teknisk support
Vi har teknisk support på telefon, men det er også
mulighet til å booke et besøk av en Diplom-is
servicetekniker. Som kunde er det godt å vite at
vi har erfarne teknikere og et komplett delelager
dersom uhellet skulle være ute.

FSSC 22000 sertifisert
Food Safety System Certification. Det betyr at alt
som omhandler produksjon og levering av ferdig
produkt er i henhold til internasjonale standarder.

BrainCooler gir en bruttofortjeneste på +/- 70 %.
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BrainCooler
Maskiner

Dobble salget med 2
slushmaskiner?
salgsdisker
Vår erfaring er at en selvbetjent salgsdisk,
gjerne sammen med et Yardstativ, gir økt volum
av BrainCooler. Barn og ungdom synes det er
moro å kunne blande selv. En salgsdisk gjør det
enkelt å holde det ryddig, samtidig som det er
god plass inne i selve disken til oppbevaring av
ekstra essens og rekvisita.

Våre slushmaskiner er:
• driftsikre
• har automatisk timer
• LED lys
• enkle å betjene
• lett å rengjøre
• enkelt vedlikehold
• Fastfreeze - hurtigere innfrysning
Med et tidløst design i rustfritt stål blir våre
slushmaskiner et naturlig inventar på alle
utsalgssteder.
På hjemmesidene våre har vi videoer om maskinstell og enkle reparasjoner som du kan gjøre selv:
http://lagunaprodukter.no/opplaering-og-brukermanual/

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.

Med riktig vedlikehold vil du ha glede av din
slushmaskin i mange år.

4

BrainCooler
smaker

God smak er selve
nøkkelen til høyt
salgsvolum.

BrainCooler er markedsleder og slushfavoritten blant barn og ungdom i dag. Gjennom mange år i
markedet har vi utviklet og lansert forskjellige smaker. Smaker som har lykkes godt og som går igjen år
etter år, er de klassiske fruktsmakene.
For 2019 kommer vi med to nye smaker. Den største nyheten er Verry Cherry, det er en kirsebær smak
som er veldig populær i USA. Den andre nye smaken er vår gode fersken smak blandet med litt
jordbær. Begge må smakes!
Med BrainCooler sitt sterke varemerke vet kunden din at de kan forvente seg en forfriskende isdrikk
med god smak når de kjøper en BrainCooler.

vi tilbyr følgende
10 spennende smaker:
Blå Bringebær
Cola
Fersken		 Jordbær
Grønt Eple		
Mango
Verry Cherry		
Tropisk
TuttiFrutti		 Sitron

Allergener: ingen.
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BrainCooler
Startpakke

Når alle varene i startpakken er solgt, er omtrent
halvparten av
Slushmaskinen tjent inn alt.

BrainCooler er kjent for friske og naturlige gode smaker som også
voksne liker. For mange er BrainCooler selve definisjonen på slush!
Vi tilbyr en startpakke med alt du trenger for å starte salget av Norges
mest kjente vannis merke i dag. Med en bruttofortjeneste på +/- 70%
er det ikke mye å lure på. Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende
tilbud.

BRAINCOOLER STARTPAKKE:
• 3-kammers LAGUNA FastFreeze maskin.
• 6 esker med 6 x 1 liter BrainCooler essens.
• 54 stk. 0,7 liter yard-rør med eget yardstativ*.
• 500 stk 0.5 liter beger m/lokk og sugerør*.

• 500 stk 0,3 liter beger m/lokk og sugerør*
• 3 blandekanner.
• Tilpasset reklamemateriell.
*velg fritt to esker med beger
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SEKS POPULÆRE BRAINCOOLER
SMAKER SOM IS.
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- RELANSERING!
Frozen BrainCooler er Nordmenns favorittslush
som is! Hele produktserien er blitt relansert til
2019.
Det er ingen azo-farger i isen. Det er tre helt
splitter nye smaker, og de tre bestselgende
slushsmakene er gjort enda bedre. Med ny og
bedre konsistens, sammen med nytt design på
isposene, er dette et helt nytt produkt.
Smak selv!
Isen kommer i en assortert eske på 24 stk. Hvor
det er 4 stykker av hver forfriskende
BrainCooler smak.
Dette er et produkt for den yngre målgruppe
som de lett kan ha med seg på farten. Isen er
fortsatt like frisk og avkjølende.
Fryser
Har du ikke plass i
fryseren?
Ta kontakt med oss for
tilbud på å kjøpe en
startpakke med profilert
fryser og varer.

vi tilbyr følgende smaker:
Mango -NY
Fersken - NY
Verry Cherry - NY
Blå Bringebær - forbedret
Jordbær - forbedret
Cola - forbedret

FROZEN BRAINCOOLER GIR EN BRUTTOFORTJENESTE PÅ +/- 60%.
Allergener: ingen.
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Blizz drinks er iskalde
fristelser kunden ønsker
aldri skal ta slutt.

Blizz Drinks er en produktserie som ikke
alle andre har. Den består av ulike
smaker på frappe, en koffeinfri variant i
vanilje og tre milkshake smaker.
Blizz Drinks blir laget i en blender bak
disken.
Smakspulveret har lang holdbarhet og
oppbevares i smarte beholdere som du
får fra oss.
For å gjøre det enkelt for deg som
forhandler får du spesialtilpasset
måleskjeer så hver Blizz alltid smaker like
godt.

Hvorfor velge blizz drinks?
•
•
•
•
•
•

Blizz Drinks er en Norsk merkevare som blir produsert i Vestfold (Holmestrand).
Laguna Produkter bruker kun førsteklasses råvarer som Arabica kaffe, Sveitsisk kakao, Belgisk
sjokolade og nydelig karamell- og vanilje aroma i våre produkter.
Produktserien treffer en bred kundegruppe fra ungdommer til godt voksne.
Blenderen tar liten plass, har lavt lydnivå og er enkel å betjene.
Rimelig investering.
God bruttofortjeneste (+/- 65 %).
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Blizz
Drinks
startpakke

startpakken inneholder alt
du trenger for å tilby noe
som ikke alle andre har.

• Konseptet er basert på de beste pulver-råvarer.
Ingrediensene blandes i en blender bak disken og
kan gjerne serveres med krem.

• Blizz Frappe og Blizz Vanilla blir laget av melk,
isbiter og smakspulver. Mens Blizz Drinks Milkshake blir laget av softis, softis/milkshake - mix og
milkshakepulver.
Blizz Frappe er en internasjonal iskald trendy
iskaffe variant. Det er en blanding av milkshake
og kaffe. 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 ett koffeinfritt
vanilje alternativ som ungdommen elsker.
Blizz Milkshake er en favoritt som både barn og
voksne liker. Laguna Produkter har utviklet en
smakstilsetning i pulverform, som gjør det svært
enkelt å lage en eksklusiv kvalitetsmilkshake.

Blizz drinks STARTPAKKE:
• Vitamix Quiet One Storhusholdningsblender med to mugger.
• 3 esker med smakspulver.
• Pulverbeholdere med måleskjeer.
• 400 stk Blizz beger med lokk.
• Reklamemateriell.
• 500 stk sugerør.

Allergener: melk og spor av soya.
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Vår
Blender

Blizz DRINKS lages best i en
VITAMIX QUIET ONE BLENDER.

Vi anbefaler Vitamix Quiet One til vår serie med Blizz Drinks
produkter. Blenderen trenger ikke vanntilkobling, kun strøm.
Har du en blender fra før anbefaler vi at det gjøres en test på
hvordan den fungerer i forhold til våre produkter. Snakk gjerne
med en av våre selgere.
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Vitamix Quiet One
• En storhusholdningsmaskin som knuser is og blander
ingrediensene på kortere tid enn tilsvarende maskiner på
markedet.
• Lavt lydnivå på grunn av funksjonelt design. Dette er den mest
stillegående maskinen på markedet i dag.
• Lett å rengjøre og enkel å bruke siden maskinen kommer ferdig
programmert til våre produkter.
• Kan lage to like 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.

ISBITMASKIN ANBEFALES
• Har du ikke en isbitmaskin tilbyr vi en egnet bordmodell til svært
gunstig pris - ta kontakt med oss.
• Isproduksjon per døgn - 31 kg.
• Isbitform - sylinder.
• Krever vanntilkobling.
Spesifikasjoner: 41,7 cm bred, 53,1 cm dyp og 65,4 cm høy.
Nettovekt 39 kg.
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Tropical
Shave Ice
Å selge Tropical Shave Ice er en mulighet
til å tilby noe som andre ikke har i ditt
område.
• Det er ikke noe svinn forbundet med Tropical
Shave Ice, siden maskinen kun bruker ferdig
fryste isblokker.
• Å selge Tropical Shave Ice betyr noe mer arbeid
med å fryse inn isblokker, men det er det verdt.
Du vil merke det på salgsvolum og fortjeneste!
• Det tar kun 25 sekunder å lage en Tropical Shave
Ice, med våre allerede ferdig lagde favoritt
kombinasjoner, blir det 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

FERSKEN

TROPICAL SHAVE ICE GIR EN Bruttofortjeneste PÅ +/- 75 %.
Allergener: ingen.
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DRUE

Tropical
Shave Ice
Startpakke

Meget 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 fruktsmak og gir deg en unik smaksopplevelse. Isen
smelter på tungen og kunden kan kombinere flere smaker på
en is. Tropical Shave Ice er en fargerik is som er lett og luftig i
konsistensen og spises med skje.
En Tropical Shave Ice maskin trenger kun 40 cm
benkeplass og krever kun strømtilkobling.

SMAKER
BLÅ
BRINGEBÆR

DRUE

JORDBÆR

VERRY
CHERRY

SURT
EPLE

COLA

TUTTI
FRUTTI

FERSKEN

VANNMELON

88

88

217 g

325 g

Tropical Shave ICe STARTPAKKE:
• Swan 100 Block Ice Shaver maskin.
• 2 x 1 liter av hver smak av totalt 9 smaker.
• Vannsamler.
• 1000 stk. skjeer.
• 1000 stk. små beger.
• 500 stk. store beger.
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Hansker.
10 stk. frysespann.
Komplett rack med flasker.
Markedsmateriell.

Markedsmateriell

Bestill markedsmateriell
I VÅR NETTBUTIKK.

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. Ofte har våre selgere og
teknikere også reklamemateriell med seg i bilen. Bestill selv på nettet, eller ring oss så hjelper vi deg
med en anbefaling.
FAVORITT
KOMBINASJONER

SMAKER

SUNNY DAY
FERSKEN

VERRY
CHERRY

JORDBÆR

BLÅ
BRINGEBÆR

DRUE

JORDBÆR

VERRY
CHERRY

SURT
EPLE

COLA

BLÅ BRINGEBÆR

SURT EPLE

TUTTI
FRUTTI

FERSKEN

VANNMELON
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COOL SUMMER

Den or

BERRY BLAST
SURT EPLE

TUTTI
FRUTTI

COLA

BLUE MIST
DRUE

BLÅ BRINGEBÆR
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MAGIC RAINBOW
JORDBÆR

SURT EPLE

BLÅINGE
BR R
BÆ

BLÅ
BRINGEBÆR

Ingred

SEA BREEZE
BLÅ BRINGEBÆR

VERRY CHERRY

TROPICAL SUNSET
VANNMELON

FERSKEN

DRUE

88

88

217 g

325 g

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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Sosiale
medier

Vi kommuniserer jevnlig
med våre følgere på
Facebook og Instagram.

Laguna Produkter bruker sosiale medier til å promotere nye produkter, nye smaker, forskjellige
konkurranser og til promotering av utsalgssteder som selger våre produkter. Vi tilbyr nye
utsalgssteder promotering på Facebook gjennom målrettet annonsering. Det eneste du som
forhandler trenger å gjøre er å sende oss bilder av utsalgsstedet ditt, så legger vi det ut på
sosiale medier og hjelper dere å nå målgruppen i ditt område.
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EPD liste

Du finner våre produkter hos
de fleste grossistene i Norge.
TROPICAL SH AVE ICE

BRAIN COOLER
Smak		EPD
Nytt nr Blå Bringebær		 5210422
Cola		 2516938
Ny smak Fersken		 2516912
Grønt Eple		 2516920
Jordbær		 2516896
Mango		 4711479
Sitron		 2516946
Tropisk		 4954343
TuttiFrutti		 2516961
Nyhet Verry Cherry		 4036174

Nyhet

Tilbehør
Beger 0.3L m/lokk		
Beger 0.5L m/lokk		
Beger 0.5L Yard		
Beger 0.75L Yard		
Blandekanner 5L		
Hvite enkeltpakkede		
sugerør

Nyhet

Nyhet

Smak		EPD
Blå Drue		 2517050
Blå Bringebær		 2517118
Cola		2517035
Fersken		2517027
Jordbær		 2516995
Surt Eple		 5227863
TuttiFrutti		2517068
Vannmelon		 2517019
Verry Cherry		 5227855
Tilbehør
Beger, små		 1461052
Beger, store		 1461060
Is-skjeer		2307874
Frysespann med lokk		 1461946

2517183
2509842
5286760
1631902
1415637
4220307

FROZEN B RAINCOOLER
B LIZZ D RINKS FRAPPE

Nyhet

Produkt			EPD
5209028

Relansert Assortert 24-pack		

Smak		EPD
Caramel 		 4811154
Chocolate		4811162
Mocha		4811147
Vanilla		5066501
Tilbehør
Beger 0.3L m/lokk		
Hvite enkeltpakkede		
sugerør

B LIZZ DRINKS MILKS HAKE
Smak				EPD
Sjokolade			
4986618
Jordbær			
4986733
Karamell			
4986600

4214060
4220307
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Bentsrudveien 8, 3083 Holmestrand
Telefon: 33 07 85 01
Epost: info@lagunaprodukter.no
www.lagunaprodukter.no

