Under- & Överbana

Livsmedel

AQUA - LINE
Våra underbanor är bland marknadens klaraste och starkaste. Vattenkylning
under produktionen ger filmen en glasliknande effekt som tydligt utmärker sig.
Vi lagerför ett brett urval av olika kvalitéer och det tillkommer ständigt nya.

UNDERBANOR
• Våra transparenta och flexibla
underbanor är främst baserade
på coextruderad PA/PE.
• Djupdragning upp till 200 mm.
• Våra underbanor kan också levereras
i PP/PA/PE för extra styrka och klarhet.
• Underbanorna finns som tranparenta,
infärgade eller med kundunikt tryck.
Vi kan leverera alla typer av
styva underbanor:
• APET/PE
• Mono APET
• Infärgad APET
• Med och utan peel

EXTRA

T
• KLARHE
• STYRKA
RHET
• FORMBA

• Underbanor med högbarriär - EVOH
• Metalliserade underbanor

SHINY - LINE
Tillsammans med våra kunder skräddarsyr vi en passande filmlösning utifrån
permeabilitet och styrka. Allt för att
passa just ert behov och önskemål.
Med EVOH som barriärlag och
metallocene i svetsskiktet säkerställer
vi både hållbarheten på produkten
samt optimerar produktionen.
Vår SHINY serie – som är en extremt
klar film – ger dina produkter bästa
möjliga exponering. I kombination med
hög tryckkvalitet är presentationen av
din färdiga förpackning i fokus.

RYCK
• FLEXOT
XOTRYCK
• HD FLE
YCK
• DJUPTR

TRANSPARENTA ÖVERBANOR
• Våra transparenta överbanor levereras i bl a
PA/PE samt i olika laminat för längre hållbarhet.
• Filmkonstruktionen anpassas efter vad som
skall packas, packmetod samt maskintyp.

ISO CERTIFIERING OCH MILJÖ
BK Pac är sedan flera år certifierade enligt
ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004
– en garanti och säkerhet för effektiva och
genomtänkta processer. Våra samarbetspartners arbetar löpande med materialminimering och kvalitetsoptimerade produkter.

BK Pac har ett brett sortiment av tekniska
folier och kan via ett brett leverantörsnätverk
alltid leverera rätt film med rätt lösning.

BK Pac har
fisk
en egen gra
som kan
avdelning
t
verksamhe
hjälpa din
rstärka
med att fö
din profil.
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