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VÅR ROLL I PROCESSEN

VÅR AFFÄRSIDÉ 
BK Pac utvecklar och säljer innovativa förpackningslösningar till Livsmedelsindustrin och Frukt & Grönt sektorn. 
Med marknadens bredaste sortiment, personlig service, spetskompetens, flexibilitet och kundnärhet 
medverkar vi som totalleverantör till att lösa våra kunders förpackningsbehov till bästa totalekonomi.

VÅR KOMPETENS
Vi på BK Pac ”älskar förpackningar” och har under åren samlat på oss en kompetens som ger dig en mycket 
kvalificerad samarbetspartner och leverantör när det gäller vidareutveckling av existerande förpacknings-
typer eller utveckling av nya lösningar.

PRODUKTUTVECKLING
BK Pac scannar löpande av den globala marknaden i jakten på lönsamma och innovativa förpacknings-
lösningar som förlänger hållbarheten, förhöjer profilen,  minimerar svinnet på dina produkter, samt stärker 
lönsamheten.

BK Pac är närvarande, där det händer.

ISO CERTIFIERING
BK Pac är sedan flera år certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004  
– en garanti och säkerhet för effektiva och genomtänkta processer.

BK PAC OCH MILJÖN
Vårt mål är att minska miljöpåverkan genom bättre och tunnare material.

Materialminimering och ”light” är nyckelord i vår miljöstrategi.

Vårt breda utbud av bio-material, såsom Grön PE - baserat på 100% förnyelsebar råvara, tråg i träfiber, 
PLA- och Mater-Bi- film, är ryggraden i vårt miljöförbättrande förpackningssortiment. 

LAGERVAROR
Samtliga produkter i katalogen är lagervaror och finns tillgängliga för omgående leverans.* 

* Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 2016
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Att identifiera kundens och/eller marknadens behov och önskningar, omsätta dem till en 
genomförbar och lönsam emballagelösning, kombinerat med en avstämning av önskemålen 
med leverantörskretsens möjligheter, är BK Pacs viktigaste roll i processen.



Vår designavdelning består av erfarna grafiska  
designers, som snabbt och effektivt sätter sig  
in i designprocessen med allt från kundspecifika  
idéutkast, skisser och ritningar till tryckfärdigt  
material – i ett nära samarbete med kunden.

Snabbt och effektivt – med BK Pac som partner  
i hela designprocessen.
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BK PAC OCH ”JUST IN TIME”
Vi på BK Pac vet att optimala logistiklösningar är avgörande för våra kunder.

Vi köper hem till rätt pris och lagerhåller efter avtal med kunden.

Genom ett väl beprövat logistiksystem säkrar vi därmed mycket hög leveranssäkerhet.  
Det skapar trygghet och säkrar samtidigt minimal lagerbindning för våra kunder, både  
kapitalmässigt och fysiskt.

En mycket central del i vår verksamhet är det personliga mötet med våra kunder, leverantörer och övriga  
samarbetspartners. Man kan ha de mest storslagna visioner och strategier, men utan engagerade och  
kunniga medarbetare kommer man inte långt.

Vi är alla måna om att du som kund eller leverantör skall känna dig nöjd med samarbetet.

BK PAC HJÄLPER DIG ATT STÄRKA DITT VARUMÄRKE GENOM EFFEKTIV DESIGN. 
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FRUKT & GRÖNT
För frukt & grönt sektorn arbetar vi med innovativa och kostnads-
effektiva förpackningslösningar som stärker profilen, minimerar 
svinnet, förbättrar hygienen samt förlänger hållbarheten på 
produkten.

Vi har ett brett urval av förpackningar och specialprodukter:

• Tråg i plast (PP-PS-PET-PLA), kartong, miniwell och träfiber

• Film i många olika materialsammansättningar och trycktyper,  
 laserperforerade, till microugn.

• Grön PE, baserat på 100% förnyelsebar råvara från Braskem.

• Påsar i OPP, CPP, PE eller papper

• Etiketter

• Ytteremballage

BK Pac levererar film till alla typer av packmaskiner,  
bl.a. flowpack, både horisontell och vertikal,  
djupdragning, sträckfilm, påsmaskiner, L-sealer, topseal m.fl.
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ÖVERSIKT FRUKT & GRÖNT FILM 

Beteckning AF PEEL Vakuum Djuptryck/ Flowpack Laser 
    Flexotryck

OPP/PE  X  - - X  X X

OPP/CPP  X  - - X  X X

OPP  X  - - X  X X

PET/PE  X  X - X  X X

PA/PE  X  - - X  X X

PE  X  - - X  X X

Här är  

endast ett urval  

av våra produkter. 

Kontakta din BK Pac säljare 

med dina önskemål och  

förfrågningar så  

hjälper vi dig. 
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FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

BK Pac är i fronten när det gäller att  
miljöoptimera en förpackningsidé. 

• Vårt mål är att minska förbrukningen av förpack- 
 ningar genom bättre och tunnare material.

• Materialminimering och ”light” är nyckelord i vår  
 miljöstrategi.

• Vårt breda utbud av bionedbrytbara material,  
 som t ex tråg i träfiber, film i PLA och Mater-Bi,  
 är ryggraden i vårt miljöförbättrande  
 förpackningssortiment.

• Våra bionedbrytbara produkter  
 är DIN CERTCO miljöcertifierade.

FRUKT&GRÖNT

GRÖN PE - 
SOCKER- 
RÖRSFILM 
Í m green PE film  
produceras av  
bioethanol som är framställt av sockerrör – en förnyelse-
bar råvara, och ger en miljövänlig förpackningslösning. 
Bioethanol producerad på sockerrör är den förnyelsebara 
råvara som ”binder” mest CO2 till sig i odlingsfasen, sam-
tidigt går plasten att återanvändas så att råvaruresurser 
kan sparas och miljöpåverkan minskas.

I’m green har samma egenskaper som en PE film gjord 
på fossila bränslen, både maskinellt och känslan i  
plasten. I’m green består av 100 % förnyelsebar råvara 
och sockerrören är odlade i det sydöstra hörnet av  
Brasilien, på mark där inga regnskogar har funnits.

Bk Pac’s I’m green klarar av alla förpackningsuppgifter 
till Frukt & Grönt, där en mjuk film är att föredra. Filmen 
kan levereras med kundunikt tryck och med en optimal 
perforering som ger den maximala hållbarheten.
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KVALITETS- OCH  
HÅLLBARHETSTESTER
BK Pac har ett eget laboratorie med mätutrustning 
för interna kvalitet- och hållbarhetstester. Detta 
säkrar en löpande process med kvalitetsförbätt-
ringar för varje kunds produkt. Resultaten delar  
vi med våra kunder. 

Dessutom samarbetar vi med externa testlaboratorier 
i både Tyskland och England, och har även ett nära 
samarbete med Teknologisk Institut i Danmark.

FÖRBÄTTRAD KVALITET –  
FÖRLÄNGD HÅLLBARHET 
BK Pac arbetar med begreppet EMAP - Equilibrium 
Modified Atmosphere Packaging, genom en särskild 
laserperforation av de olika filmer, där O2 och CO2 
halten balanseras i förhållande till den packade 
produkten med en optimal hållbarhet som följd. 

BK Pac har lång erfarenhet av förpackningar som 
förlänger produktens hållbarhet och samtidigt 
förhindrar att vissa produkter blir gröna. Detta 
uppnås genom en ”skräddarsydd” och produkt- 
specifik laserperforering av filmen. Potatis,  
morötter, sallad – ett antal olika frukter och grön- 
saker med olika avdunstning kan med fördel 
packas i en film med kontrollerad atmosfär. 

Kontakta våra specialister, så berättar de hur vi 
kan förbättra dina produkter hållbarhet och  
lönsamhet. 
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BK Pac levererar lådor i alla storlekar och kvaliteter, allt efter 
kundens önskan. i både tryckt eller otryckt version.

Vår producent finns i Skandinavien vilket innebär att vi kan 
erbjuda en hög kvalitet till ett mycket konkurrenskraftigt pris 
samt snabba leveranser.

Vi lagerhåller en hel del standardlådor och kan även lagerhålla 
kundunika lådor för omgående leverans, efter närmare avtal. 
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451183 Tråg Klar TR80/25 RPET 125 gr 143x96 25 2600 20

451186 Tråg TR80  RPET 250 gr 143x96 50 2600 20

451178 Lock till 451183/451186 RPET  145x97 15 1300 20

451179 Lock till 451186/451186 RPET  145x97 20 1300 20

451180 Lock till 451186/451186 RPET  145x97 25 1300 20

451154 Tråg Klar F500 RPET 500 gr 190x115 60 1400 25

451153 Tråg Klar F250 RPET 250 gr 190x115 38 1400 25

451155 Lock till 451153/451154 RPET  193x116 22 700 20

451160 Tråg K10/40 RPET 500 gr 172x132 40 1100 20

451162 Lock till 451160 RPET  178x136 12 550 20

BÄRASKAR I RPET
Art.Nr. Beskrivning  Material Innehåll Format LxB (mm) Höjd (mm) Antal/Fp Fp/Pall

BÄRASKAR 
BK Pac har Sveriges bredaste och mest konkurrenskraftiga och  
innovativa sortiment av bäraskar till alla typer av produkter inom 
Frukt- & Grönt sektorn.

Vi levererar bäraskar i; RPET - PET - PP - OPS – PS samt  
i kartong, miniwell och träfiber.

Flertalet av dessa lagerförs och vi har även möjlighet att lagerhålla  
till Er efter avtal.

* LAGERFÖRDA ARTIKLAR *
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Här är  

endast ett urval  

av våra produkter. 

Kontakta din BK Pac säljare 

med dina önskemål och  

förfrågningar så  

hjälper vi dig. 

MINIWELL
Frukt & grönsaksaskar i miniwell kan levereras helt kundunika, både i 
förhållande till storlek och design. Miniwell är gjort av pappersmassa 
som pressas samman och skapar olika lager, på så vis skapas en styv 
ask som klarar de flesta produkter. Askarna försluts ofta med en maskin-
sträckfilm alt. en flowpack OPP film
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451131 Tråg 70-25  Svart 180x130x25 900

451132 Tråg 70-40  Svart 180x130x40 900

451280 Tråg E60  Svart 270x170x60 900

TRÅG 
Art.Nr. Beskrivning Färg Format (mm) Antal/Fp

* LAGERFÖRDA ARTIKLAR *
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SKRÄDDARSYDDA FÖRPACKNINGAR
BK Pac är experter på att finna den optimala förpacknings- 
lösningen för just dig, med allt ifrån förpackningsfilm  
till PET-koppar.

Hör av dig till din BK Pac säljare med din idé eller behov,  
så hittar vi den bästa lösningen för just Er.



SKOSKYDD NORMALSTOR 41CM BLÅ

HÅRSKYDD VITT NON-WOVEN
HÅRSKYDD BLÅTT NON-WOVEN

MÖSSA VIT/BLÅ NON-WOVEN 
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BESÖKS-KIT PLAST 2

HANDSKE ENG. NITRIL

SKJORTA LÅNGÄRMAD VIT 
BYXA HERR VIT 

BESÖKSROCK XL 
NON-WOVEN  

FÖRKLÄDE ENGÅNGS PE VITT
FÖRKLÄDE ENGÅNGS PE BLÅTT

HANDSKE ENG. VINYL TRANSP
HANDSKE ENG. VINYL BLÅ 

FRUKT&GRÖNT

Här är  

endast ett urval  

av våra produkter. 

Kontakta din BK Pac säljare 

med dina önskemål och  

förfrågningar så  

hjälper vi dig. 

ÄRMSKYDD ENGÅNG 
400MM BLÅ

Longostand säckställ är tillverkade i slagtålig  
ABS-plast och anodiserad aluminium.  
Välj mellan två storlekar, Maxi rymd ca 200 liter  
eller Mini ca 100 liter.

RATIONELLT
• ”Alltid” säckmaterial på plats.  
 Laddas med 100 m säckmaterial (Maxi)  
 eller 60 m (Mini).

• Snabba säckskiften.

• Enkelt att skifta säck med plastclips och  
 fast monterad sax i wire på stället.

• Alltid stängd säck vid säckskiftet.

HYGIENISKT
• Byte och förslutning sker från säckens utsida  
 så att ingen kontakt sker med avfallet.

• Spill runt öppning följer med ner i nästa säck.

• Enkel rengörning.

EKONOMISKT
• Alltid full säck. Mängden innehåll bestämmer  
 säckens storlek.

• 100 % utnyttjande av säckmaterialet.



 info@bkpac.se, www.bkpac.se

Salg Danmark: Langebjergvænget 19E, 4000 Roskilde 

Tel: +45 46 75 20 07, Fax: +45 46 75 20 27

Sävvägen 5, 291 59 Kristianstad

Tel: 044-28 20 20, Fax: 044-20 04 28


