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ZENGO CONCEPTEN

zengo®
 smartpack

de smaken

www.cetraco.nl simply enjoy

geen toevoegingen of
conserveringsmiddelen

12 smaken

simply enjoy...
het simpele, gebruiks-
vriendelijke handmix 
concept: 1 zak met 
concentraat maakt 

4 l sap

 zengo’s
smartpack

- uw opslag voor 
concentraat

- uw zak om te mixen
- uw opslag voor

ready-to-drink
sap

het slimme
en gebruiks-
vriendelijke

handmix
concept

volmaakt

vruchtensap

100% natuurliijk

1 drinksysteem



ZENGO CONCEPTEN

simpel in gebruik
smartpack 
ontdooi, vul, schud en schenk in!
opslag 
bevroren
THT
24 maanden vanaf de productiedatum

presentatie mogelijkheden
slimme oplossingen om uw smartpack sappen te presenteren:

zengo tafeldispenser (+ actieve koeling) 
- capaciteit 5 l 
- TD 5 l 26,5 (b) x 48,5 (h) x 21,5 (d) cm
- TD act. koel. 23 (b) x 47 (h) x 36 (d) cm

zengo smartpack houder 
- capaciteit een 4 L smartpack   

zengo presentatietablet 
- 3 x 3  23 (b) x 23 (d) x 23,5/28,5 (h) cm 
- 4 x 5 33 (b) x 33 (d) x 21/26/31 (h) cm

zengo triplet en quintet 
- triplet 35 (b) x 32 (h) x 26 (d) cm 
- capaciteit 3 zengo glazen kara�en (1,2 l)
- quintet 35Ø x 32 (h) cm
- capaciteit 5 zengo glazen kara�en (1,2 l)

zengo® partnerschap
U kunt altijd rekenen op betrouwbare installatie, service en onderhoud.
Zengo is aanwezig in de lokale markt en garandeert betrouwbare 
leveringen.

Uw zengo distributeur:

ontdooien vullen

schudden schenken

•  Ontdooi het  
 smartpack 
 concentraat

•  Vul de smart- 
 pack met
 water tot  
 aan de   
 streep

•  Schud en mix 

•  Klaar voor
 gebruik

Zengo® presentatie-
tablet 3 x 3

Zengo® smartpack
houder

Zengo® tafel-
dispenser (5 l)

Zengo® tafeldisp.
actieve koeling (5 l)

Zengo® carafe
triplet (3 kara�en)

Zengo® karaf
(1 l)

betrouwbare installatie, service en onderhoud.
smart thinking

smart thinking: win waardevolle tijd
door te stoppen met het persen van vers 

fruit. kies simpelweg het zengo® smartpack
concept. vertrouw op pure en constante

kwaliteit én smaak. het enige wat u hoeft 
te doen is het weggooien van de lege 

verpakking. en ook die verpakking is het 
resultaat van smart thinking: zengo® 

concepten zijn Co2 voet-
afdruk vriendelijk.
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