PORTOFOLIU DE PRODUSE

SOFT DRINKS

In premiera pentru Romania, Renova Decor S.R.L., distribuitor
exclusiv al A.G. Barr p.l.c. U K, are deosebita placere de a va
prezenta o inovativa gama de bauturi exotice si tropicale

www.rubiconexotic.ro
office@rubiconexotic.ro

Brand -uri

RUBICON

Guava! Papaya! Lychee! Guanabana! Rodie! Watermelon! Fructul pasiunii! Mango!
Rubicon doreste să ofere satisfacţia completa cu gama de top – sucuri naturale in care veti
regasi pasiunea prin gustul intens de fructe tropicale.

SUN EXOTIC

Autentic si cu adevarat exotic, din fructe scaldate in razele soarelui care ofera bauturi pline
de vitalitate - vei descoperi o lume noua!

IRN BRU

IRN BRU este facut in Scotia. Este o bautura energizanta care aduna o combinatie
unică de 32 de arome si este bautura carbogazoasa favorita a britanicilor.

KA

Reteta pentru sucurile KA este aroma autentica, oferind consumatorilor, prin aceasta gama
o parte din paradisul Caraibelor.

RUBICON

Cum a început totul? ...

Rubicon a fost fondata de doi ex-angajaţi ai unei companii internationale
majore de bauturi racoritoare, in 1982. Ei s-au reunit si au decis sa
inceapa propria lor companie specializata in fructe tropicale exotice.
Povestea de dragoste cu fructe exotice a început în bucataria unuia dintre
fondatori, care a fost, de asemenea, utilizata ca un laborator, unde a si luat
nastere produsul.
Ei au numit-o “Passionade”, o bautura usor acidulata din fructul pasiunii care a fost prima de acest gen din Marea Britanie. Passionade a fost
un mare succes atunci când a fost lansat pe piata..Fara artificii de
marketing la lansare, succesul imens a fost doar din cauza gustului autentic & premium.
Numele companiei, Rubicon, este inspirat din istorie, din epoca romana, semnificand numele unui rau. Un senator
ii spuse lui Cezar ca granitele imperiului sau ar trebui sa fie limitat de raul Rubicon. Maretul Cezar a trecut raul,
incalcand regulile, rezultatul fiind crearea unui imens imperiu! Cezar a fost aventuros si indraznet, ca si
fondatorii companiei. Fara sa priveasca inapoi, ei au trecut raul Rubicon, in adevaratul sens al cuvantului.

O GAMA DE NEEGALAT DE SUCURI EXOTICE
FACUTA DIN CELE MAI FINE FRUCTE
Peste un sfert de secol de experienta în
celor mai fine sucuri naturale tropicale
• cele mai bune surse de ingrediente din lume
• numărul 1 in bauturi exotice de marca
• peste 28 de ani de patrimoniu
• cele mai bune retete din lume
• recunoscut la nivel mondial in productia de sucuri
din fructe exotice tropicate

Rubicon Exotic Juice Drinks
• Sucuri cu continut mare de fructe
• Original şi gust autentic
• Senzatie puternica si consistenta, cu o minunata
satisfactie a simturilor

Pentru acasa 1 L Gama Classic

Rubicon Sparkling Exotic Juice Drinks
• Facute cu suc de fructe exotice real
• Disponibil in cutii de 330ml, 500ml si sticle PET 2L
• O alternativă unică la aromele tradiţionale

GAMA

Disponibil in
Cutie de 1L , Cutie 288ml,
Cutie 330ml (acidulat),
Sticle Pet de 500 ml

Fructul in foma de para roz – Guava din Hawaii are un
gust minunat, dulce, de mosc si este extrem de aromat.
Procesul de extractie a sucului de fructe poate fi
realizat numai de către experţi. Rubicon Guava este
facut dintr-un amestec de Guava roz şi alb si
intruchipeaza toate caracteristicile cunoscute ale
fructului in sine. Odata savurat, nu vei uita niciodata
gustul si aroma distinctiva.

GUANABANA

.

Disponibil in Cutie
de 1L

Nu! Nu este un amestec de guava si banane, dar
are o varietate de nume cunoscute, cum ar fi
marul, Cherimoya, Sour Soup sau Sithaphal iar
Rubicon ti-l aduce din adâncurile verzi ale
Americii de Sud. Rubicon Guanabana va ofera
o experienta extrem de intensa, unica, cu un gust
distinctiv dulce acrisor, dar in acelasi timp foarte
delicat. Sucul are o unicitate absoluta. Este de o
culoare crem pal si aroma sa unica iti confera o
nemaipomenita senzatie de prospetime.

LYCHEE

Disponibil in
Cutie de 1L , Cutie 288ml,
Cutie 330ml (acidulat),
Sticle Pet de 500 ml

Lychee sunt fructe în formă de inimă care provin
din sudul Chinei. Coaja asemanatoare cu cea a pielii
dezvăluie miezul dulce, suculent, aproape alb translucid
care contine o singura sămânţă maro. Fructele de
lychee conservate au fost foarte populare in Marea
Britanie, dar numai cele proaspete pastreaza parfumul
delicat, caracteristica gasita în Rubicon Lychee. Sucul se
face din fructe proaspete alese manual astfel incat
aroma sa originala este întotdeauna menţinută.

PAPAYA

Disponibil in Cutie de 1 L
Cutie 288ml

Papaya, cunoscută şi ca mamao, pepene de copac
sau pawpaw, este originar din America de sud.
Are o aromă distinctă şi un gust dulce - delicat.
Autentic, dens, fin, Rubicon Papaya este un plus de gust
in gama Rubicon. Supranumit si “fructul ingerilor”, Papaya
a devenit foarte cautat atunci cand s-au aflat beneficiile si
puterea sa de a mentine frumusetea si tineretea.

Disponibil in
Cutie de 1L , Cutie 288ml,
Cutie 330ml (acidulat),
Sticle Pet de 500 ml

Vitalizant, delicios, cu aroma dulce – calda ,
irezistibila. Rubicon Mango este derivat din soiul
Alphonso, cunoscut sub numele de ”Regele
Mango”. Rubicon isi viziteaza plantatiile de
mango in timpul recoltei din mai – iunie pentru a
se asigura astfel prospetimea si calitatea fructelor
destinate acestei bauturi foarte speciale.
Disponibila acum si in varianta light.

FRUCTUL PASIUNII

Disponibil in
Cutie de 1L , Cutie 288ml,
Cutie 330ml (acidulat),
Sticle Pet de 500 m

Rodul purpuriu al florii pasiunii, numit maracuja
sau fructul pasiunii, contine numeroase seminte
negre. Este acoperit de o crusta, sub care se
regaseste pulpa translucida cu aroma intensa si
gust delicios tropical. Se extrage cu atentie sucul
din jurul semintelor creandu-se aceasta bautura
cu gust exceptional, perfecta pentru a-ti potoli
setea in orice moment!

RODIE

Disponibil in
Cutie de 1L , Cutie 288ml,
Cutie 330ml (acidulat),
Sticle Pet de 500 m

Rodiile, mentionate ca si fructele Anar sunt
consemnate in istorie si mitologie. Numele rodiei
are origini latine insemnand fruct cu multe
seminte (pomes - granates). Fructul are o forma
caracteristica iar sub coaja subtire lucioasa, are o
sumedenie de seminte invalelite in alveole de gel
roz translucid. Rubicon selectează cu atenţie cele
mai bune rodii pentru a produce un suc pur şi
simplu unic si delicios.

WATERMELON

Disponibil in Cutie de 1L ,
Cutie 288ml

Ideal pentru momente insetate, este de-a
dreptul revigorant, suculent, un gust adevarat!
Intr-o zi torida de vara trebuie sa incerci acest suc
care aproape ca iti creaza iluzia miezului rosu
care scurge pe barbie. Am capturat calitatile
racoritoare din acest fruct de vara si in cutii pip –
free pentru a va bucura pe tot parcursul anului.
Noi folosim cei mai buni pepeni verzi selectati cu
atentie, scoatem samburii si zdrobim pulpa
pentru a rezulta gustul de neintrecut al noului
Rubicon Watermelon.

FRUIT PARADISE

Disponibil in Cutie de 1L ,
Cutie 288ml

Probabil fiecare isi imagineaza cum arata paradisul, dar
te-ai intrebat vreodata ce gust are? Aceasta a fost o
fabuloasa provocare pentru echipa noastra de
dezvoltare care a avut o justificare foarte bună pentru a
vizita unele locuri exotice si pentru a le transpune la locul
de muncă! Rezultatul acestei munci facuta cu placere
este Sun Exotic Paradise, un mix de fructe delicios şi cu
adevărat original, nou, care conţine un amestec
inconfundabil de fructe exotice si de suc de nucă de
cocos.
Fuziunea de fructe exotice include: guanabana,
calamansi, starfruit, fructul pasiunii, papaya,
acerola amazoniana si nucă de cocos.

PINEAPPLE & COCONUT

Disponibil in
Cutie de 1L , Cutie 288ml,
Cutie 330ml (acidulat)

Unele casatorii sunt facute in ceruri… Cu siguranta
ananasul si nuca de cocos fac un cuplu divin. Daca nu
crezi, mai bine ai incerca si te vei convinge. Sun Exotic
Pinneapple and Coconut e noul Pina Colada. Ideal de
savurat simplu sau intr-un cocktail. Este
bogat in vitaminele A si E dar mai ales in vitamina C.
Bucuraţi-vă de acest amestec perfect de la Rubicon Sun
Exotic.

TROPICAL FRUIT

Disponibil in
Cutie de 1L , Cutie 288ml,
Cutie 330ml (acidulat),
Sticle Pet de 500 ml

Răsfaţaţi papilele gustative cu Sun Exotic Tropical
Fruit. Vei fi surprins sa afli ca aceasta bautura conţine
nu mai puţin de noua fructe tropicale : portocale,
ananas, mere, mango, guava banane, fructul pasiunii,
lychee si guanabana, care au fost amestecate de
specialisti pentru a va oferi un mix
perfect tropical. Aceste fructe combinate ofera un
amestec formidabil de vitamine si antioxidanti.

Lansat în 1901 în Scoţia, IRN-BRU Barr este o bautura
racoritoare carbogazoasa, facuta dintr-o reteta secreta
care, inca de atunci, continea 32 de arome.
Combinaţia unică de arome din IRN-BRU ofera un gust
de nedescris şi fenomenal.. În iunie 2007, IRN-BRU
a relansat gama, facand o bautura bazata pe formula
originala IRN-BRU dar cu beneficii adăugate care a
transformat-o in bautura energizanta.
Umorul unic din reclamele IRN-BRU a fost foarte apreciat pe parcursul anilor, castigand numeroase premii inclusiv “Scotish
advertising awards Grand Prix 2007” pentru reclama Snowman. În acelaşi an IRN-BRU a câstigat cele mai bune premii:
“ Cel mai bun brand”, “Cel mai bun slogan” pentru “Made in Scotland from Girders” (facut in Scotia din grinzi) –
semnificand faptul ca este o bautura puternica, energizanta, “Cea mai buna reclama de radio”, “Cel mai bun poster” si
“Cea mai buna campanie publicitara din ultimii 21 de ani” pentru “Uite ce poate face IRN BRU pentru tine!".

IRN-BRU ORIGINAL
Cum descrii o esenta care aduna o combinatie unică de
32 de arome care pot fi savurate in fiecare doza?
Există doar un singur cuvânt pentru a intelege aceasta –
FENOMENAL!
Uneori ne miram chiar si noi cum de am reuşit să
obţinem acest gust pur si simplu minunat!
Se spune că este un FENOMEN !!!

IRN-BRU SUGAR FREE
Cine ar fi crezut ca ceva fără nici un strop de zahăr ar
putea fi la fel de bun? Ei bine, evident, noi am facut-o si
pe asta! Iata noul Diet IRN-BRU.

Disponibil in:
- sticle - 750ml, 275ml
- sticle PET - 2L , 1L , 500ml , 250ml
- doza aluminiu - 330 ml

KA a fost lansat în 1960 de Kenneth Abbott si
este bazat pe reţete originale jamaicane.
Este cea mai consumata bautura carbogazoasa
în randul comunitatilor africane si caraibiene
din Marea Britanie

PUNCH DE FRUCTE
Acest sortiment contine un mix de fructe din
ananas si portocala. Vei fi placut surprins de
aceasta bautura cu adevarat racoritoare !

ANANAS
Racoreste-ti simturile in zilele calduroase de
vara cu gustul naucitor de ananas!

STRUGURI NEGRI
Vei regasi gustul remarcabil al strugurilor negri
in aceasta gama, perfect creata pentru a nu-i mai
mai uita gustul niciodata!

Gama KA still este disponibila în :
cutie carton - 1L si 288ml
- sticla PET - 500 ml
Gama KA sparkling este disponibila in :
sticle PET - 2L si 500ml
doza aluminiu 330 ml

KARIBBEAN KOLA
O doza socanta de energie inglobata intr-o
singura sticla! Vei prinde viata ! Desprinsa
dintr-o vacanta in insula paradis!
ts a phenomenal phenomenon.

