
 

 

 
the Juicer: het persen van sap opnieuw 

uitgevonden 

Hoe haal je alleen het allerbeste uit een citrusvrucht? Nederlandse top ontwerpers en ingenieurs 

van Espressions gingen de uitdaging aan. Na vijf jaar van intensief testen en de keuze voor de 

beste materialen, ontwikkelden zij een nieuwe manier van persen met the Juicer. Een krachtige 

citruspers met een ijzersterk Dutch design, die niet 驮 maar twee soorten sap kan persen. Een 

must have voor iedereen die alleen gaat voor de beste kwaliteit. 

Met the Juicer ontwikkelde het Nederlandse Espressions een nieuwe manier van persen. Het geheim 

zit in de uniek gevormde perskegel. Het ontwerp volgt de natuurlijke vorm van de citrusvrucht en perst 

alleen waar het sap 鮠de smaak zit. Persen gaat hierdoor verfijnder en zachter. Zo proef je alleen het 

beste uit het fruit, zonder het bitter. 

Niet 驮, maar twee soorten citrussap 

Bijzonder aan the Juicer zijn de twee verschillende functies: met een druk op de ene knop krijg je een 

glas vol helder sap met een frisse en pure smaak. Druk je op de andere knop, dan verandert de 

draairichting van de perskegel en gaat de centrifuge draaien voor juist een romige sap, boordevol 

gezonde vezels. De innovatieve combinatie van de unieke perskegel, centrifuge 鮠hoge snelheid 

zorgen voor een ongekend hoge sapopbrengst en rijke smaak. Tot 30% meer sap en 70% meer vezels. 



 

Pers elke citrusvrucht.  En zelfs granaatappels. 

Sinaasappel, limoen, citroen, mandarijnen, grapefruit of pomelo. Met the Juicer kun je alle 

citrusvruchten persen. Naast alle soorten en maten citrusvruchten pers je ook granaatappels tot een 

sap boordevol vitaminen en antioxidanten. Op de website vind je inspiratie en recepten. 

Gebouwd om een leven lang mee te gaan 

the Juicer is in Nederland bedacht en ontwikkeld en gebouwd om een leven lang mee te gaan. Op de 

inductiemotor geeft Espressions zelfs een levenslange garantie. De solide body, perskegel en 

sapreservoir zijn vervaardigd uit ijzersterk gietaluminium, de beste kwaliteit roestvrijstaal en 

voedselveilig Tritan. Dit jaar sleepte the Juicer al een eerste IF Design Award in de wacht. Deze 

wereldberoemde designprijs werd toegekend voor de categorie product design. 

the Juicer is vanaf nu verkrijgbaar bij de betere kookwinkels en ook direct online te bestellen voor 399 

euro op www.thejuicer.eu 
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Voor meer informatie en beeldmateriaal: 

Joris van der Linden 

+31 (0)40 290130 | marketing@itmonline.nl 

 

Informatie over Espressions 

Bij Espressions houden we van mooie keukenapparaten en streven we ernaar om verwachtingen te 

overtreffen. Tijdloos design, simpele bediening, ultieme prestaties en duurzaamheid zijn daarbij de 

kernwaarden. theJuicer is onze held. Volledig in Nederland ontwikkeld, gebaseerd op meer dan 20 jaar 
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ervaring met de beste keukenapparaten ter wereld, zet deze bijzondere citruspers een nieuwe maatstaf 

binnen zijn productcategorie. 

  

 
 


