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VÅR ROLL I PROCESSEN

* Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

VÅR AFFÄRSIDÉ 
BK Pac utvecklar och säljer innovativa förpackningslösningar till Livsmedelsindustrin och Frukt & Grönt sek-
torn. Med marknadens bredaste sortiment, personlig service, spetskompetens, fl exibilitet 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 
kvalifi cerad 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 profi len, minimerar svinnet på dina produkter, samt stärker 
lönsamheten.

BK Pac är närvarande, där det händer.

ISO CERTIFIERING
BK Pac är sedan fl era år certifi erade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 
– en garanti och säkerhet för eff ektiva 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 bionedbrytbara material, som t ex tråg i träfi ber, fi lm i förnybar råvara som 
PLA och Mater-Bi, är ryggraden i vårt miljöförbättrande förpackningssortiment. 

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



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.

Vår designavdelning består av erfarna grafi ska 
designers, som snabbt och eff ektivt sätter sig 
in i designprocessen med allt från kundspecifi ka 
idéutkast, skisser och ritningar till tryckfärdigt 
material – i ett nära samarbete med kunden.

Snabbt och eff ektivt – med BK Pac som partner 
i hela designprocessen.

BK PAC HJÄLPER DIG ATT STÄRKA DITT VARUMÄRKE GENOM EFFEKTIV DESIGN. 

PACKAD I SKYDDANDE ATMOSFÄR
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Konsumentkontakt: 0346-715700 / www.falkenbergseafood.se
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samarbetet.

Kan med fördel både stekas och grillas

PMS 7499

MÖLLERS
GRILLBRICKA

GRILLBRICKA

Förstklassigt svenskt kött från svenska gårdar.

Stoppade i naturskinn och

rökta på traditionellt vis med äkta alflis.

HVARENCOIngredienser: Griskött, vatten ,nötkött, nitritsalt, konserveringsmedel E250, potatismjöl, kryddor 

(chilipeppar, paprika, persilja, m. fl.), lök, tomat, koksalt, stabiliseringsmedel E450, dextros, jästextrakt, 

antioxidationsmedel E300, arom, vegetabilisk olja/raps, kryddextrakt (paprika).

Råvara till 100 g: Kött 84 %, Fett 17 %. Energivärde per 100 g: 892 KJ, 213 Kcal, Kolhydrater 2,1 g, Protein 13,7 g.

SASSARIIngredienser: Griskött, vatten ,nötkött, nitritsalt, konserveringsmedel E250, potatismjöl, lök, tomat, kryddor (chilipeppar, 

koriander, paprika, spiskummin, m. fl.), stabiliseringsmedel E450, koksalt, antioxidationsmedel E300, vegetabilisk olja/raps, 

Råvara till 100 g: Kött 84 %, Fett 17 %. Energivärde per 100 g: 895 KJ, 214 Kcal, Kolhydrater 2,2 g, Protein 13,6 g.

ZOREMBAIngredienser: Griskött, vatten, nötkött, nitritsalt, konserveringsmedel E250, potatismjöl, kryddor (paprika, spiskummin, m. fl.), lök, koksalt, 

stabiliseringsmedel E450, kryddörter (persilja m. fl.), antioxidationsmedel E300, vegetabilisk olja/raps, kryddextrakter (paprika).

Råvara till 100 g: Kött 84 %, Fett 17 %. Energivärde per 100 g: 892 KJ, 213 Kcal, Kolhydrater 2,2 g, Protein 13,6 g.

Tillverkad av G Möller AB, Ljungby. Konsumentkontakt 0372-65600. www.gmoller.se   

Packad i kontrollerad atmosfär. Stoppad i naturskinn av gris. Vikt: 495 g.
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FILM OCH FOLIE 
Vi har många års erfarenhet av att hitta den 
optimala lösningen för varje produkt och från 
vår globala leverantörskrets. Vi är alltid upp-
daterade med ny utveckling och förbättrade 
produkter som ökar lönsamhet, hållbarhet och 
profi l åt våra kunder. 

Samtidigt har vi ständig bevakning, och undersöker den globala 
marknaden efter nya idéer, trender och förpackningskoncept 
som kan skapa mervärde för våra kunder. 

BK Pac arbetar med BRC-certifi erade producenter. 

Vi erbjuder både fl exo- och djuptryck antingen som sandwich-
tryck eller yttryck, i upp till 10 färger + lack 

LIVSMEDELSINDUSTRI
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INGREDIENSER Gris*- och nötkött* 69%, grisfett*, nöthjärta*, vatten, kryddmix (socker, 

druvsocker, peppar, surhetsreglerande medel (E300)), salt, arom, konserveringsmedel 

E250. * Uppfött och slaktat i Sverige FÖRVARING & HÅLLBARHET Kylvara. Förvaras vid 

högst +8°C. Bäst före: se datummärkning FÖRPACKNING Sorteras som plastförpackning. 

NÄRINGSVÄRDE PER 100 G Energi 1500 kJ/360 kcal, fett 32 g (32%) varav mättat fett 13 g, 

kolhydrat 3 g varav sockerarter 3 g, fiber <1 g, protein 15 g, salt 3,1 g INFORMATION Tillverkad 

i Sverige för ICA AB, 171 93 Solna, Sverige. Kundkontakt: 020-83 33 33 eller www.ICA.se
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ÖVERSIKT TRYCKT FILM

Beteckning AF PEEL Vakuum Gas Djuptryck/ Flowpack 
      Flexotryck 

OPA/PE X X X X X X

PET/PE X X X X    X X

PA/PE  X  X  X  X  X  X

MPET/PE  -  X  X  X  X  X

Tillsammans med våra kunder skräddarsyr vi en passande 
fi lmlösning utifrån behov och önskemål om permeabilitet 
och styrka.
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BK Pac presenterar ett omfattande sortiment av 
Cryovac’s unika livsmedelfi lm, för förpackning 
av de fl esta färskvaror som kött, fi sk, fågel, 
färdiga måltider, chark m.m.

BK Pac lagerför efter individuella avtal med 
kunden de önskade produkterna och levererar 
enligt överenskommelse till produktionsplatsen. 

CRYOVAC BDF®
• Ett fl exibelt MAP packkoncept, för horisontell 
 fl owpack. 

• BDF® fi lmen är en tunn, barriär-krympfi l 
 med antifog eff ekt, för förpackning av färska 
 produkter i olika trågtyper.

CRYOVAC LIDSYS®
• Extra tunn barriär toppfi lm med antifog eff ekt, 
 till MAP förpackningar i olika trågtyper.

CRYOVAC DARFRESH®
• Unik skinfi lm för djupdragning och vakuum-
 packning på Darfresh® maskiner.

FFIILLMM
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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. 

ÖVERBANA

ÖVERSIKT TRANSPARENTA ÖVER/UNDERBANOR

Beteckning AF PEEL Vakuum Gas Djuptryck/ Flowpack Reclosable   
     Flexotryck 

PA/PE  X  X  X  X  X  X X

PP/PA/PE  X  X  X  X  X  X X

PA/EVOH/PE  X  X  X  X  X  X  X

TRANSPARENTA ÖVERBANOR
• Våra transparenta överbanor levereras i PA/PE 
 samt i olika laminat för längre hållbarhet. 

• Filmkonstruktionen anpassas efter vad som 
 skall packas, packmetod samt maskintyp.
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UNDERBANA

TRANSPARENTA 
UNDERBANOR
• Våra transparenta 
 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.

TA 
OR

a 

ill 20

Vi kan leverera alla typer av styva under-
banor från BRC-certifi erade producenter:

• APET/PE

• Mono APET

• Infärgad APET

• Med och utan peel

• Tryckta underbanor

• Underbanor med högbarriär - EVOH

• Metalliserade underbanor

STYV UNDERBANA
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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. 

LIDFILM 

• BK Pac har lidfi lm till säker 
 svetsning på alla typer av 
 tråg anpassad till olika 
 traysealermaskiner.

• Lidfi lm fås i PET/EVOH/PE, 
 PET, eller PP/PE, PET/PP 
 med de rätta antifog egenskaper.

• SEAL eller PEEL

er

• Krympfi lm packning av livsmedel i glasklar 
 display-krympfi lm.

• Särskilt lämpligt för packning av t ex ost, pizza, 
 bröd, pastejer, frukt och grönsaker.
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NEUTRALA 
VAKUUMPÅSAR
• BK Pac lagerför ett brett standard-
 sortiment av neutrala vakuumpåsar i PA/PE.

• Från 25–200 my.

• Snabba leveranser direkt från lager.

TRYCKTA VAKUUMPÅSAR
Materialsammansättningen är oftast OPA/PE 
för extra hög barriär.

• Designen på våra tryckta vakuumpåsar 
 utvecklas i samarbete med vår designstudio.

• Från idé till färdig produkt.

• Vi trycker vakuumpåsarna med sandwich- 
 eller yttryck.

• Snabbt och eff ektivt med endast en 
 kontaktperson.

Här är 

endast ett urval 

av våra produkter. 

Kontakta din BK Pac säljare 

med dina önskemål och 

förfrågningar så 

hjälper vi dig. 

ndard-



BK Pac levererar lådor i alla storlekar 
och kvaliteter, allt efter kundens 
önskan. 

Vi lagerhåller en hel del standardlådor 
och kan även lagerhålla kundunika 
lådor för omgående leverans, efter 
närmare avtal. 
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Livsmedelsgodkända säckar 
som skyddar era livsmedel vid 
transport och förvaring.

 Våra 30 kg ś insatssäckar 
 fi nns både blockade för 
 att kunna hängas på vår 
 ställning på hjul samt i
 rulle med 250 st. 

12 LIVSMEDELSINDUSTRI

Insatssäckar

Här är 

endast ett urval 

av våra produkter. 

Kontakta din BK Pac säljare 

med dina önskemål och 

förfrågningar så 

hjälper vi dig. 

som
tran
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Charkpapper för Svenskt kött.

13LIVSMEDELSINDUSTRI

BK Pac levererar påsar till djupfrysta produkter, kryddor och non-food 
produkter – ja till alla typer av produkter, genom speciellt utvalda leverantörer, 
som har sin spetskompetens inom var sitt område.

Fråga din BK Pac kontakt om en specifi k uppgift du har – så hittar vi den optimala lösningen för dig.dig.
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FAERCH PLAST
Alla förpackningar från Faerch Plast tillverkas i mono-material. 
Därför kan mer än 99% av materialet återvinnas till förmån för miljön.
Allt material följer gällande EU-lagstiftning för livsmedelsförpackningar.

För färskt kött, fi sk och fågel är förpackningen avgörande för hur produkten utmärker sig 
i kyldisken. Faerch Plast använder vanligtvis materialen PS, MAPET eller PP. MAPET konceptet 
är särskilt utformat för toppförsegling av kött-brickor, som är i fara för kontaminering. Dessutom fi nns även 
MAPET i en kristallklar version som ger en utmärkt exponering av produkten. MAPET konceptet är speciellt 
utformat för höga krav på barriärgenskaper och presentation.

BK Pac kan leverera hela utbudet av produkter från Faerch Plast och efter avtal med kunden direkt från 
vårt lager i Kristianstad.

sig
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311033

321019, 321020

321033

321037

321018

321043

Här är 

endast ett urval 

av våra produkter. 

Kontakta din BK Pac säljare 

med dina önskemål och 

förfrågningar så 

hjälper vi dig. 



EP
S 

T
R

Å
G

16 LIVSMEDELSINDUSTRI

331021

331028

331029

331030

Vi levererar tråg i PS - PP - EPS – APET - MAPET, med eller utan barriäregenskaper, 
för MAP-packning i fl owpack- eller traysealermaskin.

Vi levererar också högbarriärtråg i självabsorberande EPS.

Perfekt för färsk fi sk! 

Vi lagerför även absorber i olika storlekar.

Här är 

endast ett urval 

av våra produkter. 

Kontakta din BK Pac säljare 

med dina önskemål och 

förfrågningar så 

hjälper vi dig. 

EPS Tråg
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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. 

Absorber

ETIKETTER
BK Pac levererar etiketter för all slags märkning 
för din kylda eller frysta produkt.

Genom våra samarbetspartners kan vi alltid leverera 
den bästa kvalitén som matchar din packade produkt. 

Vår design avdelning bidrar gärna med idéer och 
designutkast, allt för att hitta rätt design för din etikett.

Vi lagerhåller gärna etiketter för successiv leverans, efter närmare avtal.a etiketter för successiv leverans, efter närmare avtal.

Tips!
Västerås Kebab är speciellt framtagen att eller varför inte en klassisk kebab med bröd. 

SE
5526
EEG

350064 500156
7

Färdiggrillad KEBAB bara att värma

Ingredienser

Förvaring

0g
0kcal

0g
5 g
5g
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ServeringstipsMicro: 
därefter 1
Ugn: OBS!

 

Kryddning:

på smörgåsgrillen. 

1 kg

In

F

NÄRINGSVÄRDE, PER 100G: 
Energi 860 kJ/210 kcal, Protein 
12,9g, Kolhydrater 7,6g, Fett 
13,9g Varav Omega 3: 1g

K
YLVA

R
A 0 – +80C

. 

VÄSTKUSTPATÉ
Lax (salmo salar) 52%, torskfiskar 
20%, crabfish 11% (fiskkött, vatten, 
vete-& potatisstärkelse (E1420), 
sojaprotein, socker, salt, natrium-
glutamat (E621), sorbitol (E420), 
krabb-extrakt, risvin, krabbarom, 
kalciumkarbonat (E170)), lök, 
potatismjöl, ströbröd (vetemjöl, 
vatten, salt, jäst), chili, tomatpuré, 
salt, chilipulver, vitpeppar.

717202 0692008

Produktionsdatum: 130325
Bäst före: 130325

SE
2305

EG

Konsumentkontakt: 
Producerat för Fiskano B/V 
Traktorgatan 2 
442 40  Kungälv
Tel: 0303-93546

Producerad av: 
Havets bästa från Öckerö ABDELIKATESSKROPPKAKOR

DELIKATESSKROPPKAKOR

Serveringstips: Steks hela på svag värme, eller låt sjuda i lättsaltat vatten ca 8 min, eller värm i 

vattenbad på maxeffekt i mikrovågsugn ca 3 min. Serveras med lingon, mjölk, grädde eller smält smör. 

Vi använder endast svenska råvaror. Innehåller ej ägg eller mejerivaror. Går utmärkt att frysa!

Ingredienser: Kokt potatis 75 g, Fläsk 15 g, Lök, Kryddor, Vetemjöl, Salt, Konserveringsmedel E211

Näringsvärde per 100 g: Energi 610 kJ (146 kcal), Kolhydrater 24,96 g, Protein 4,2 g, Fett 3,9.

BÄST FÖRE

PRIS

FÖRP. DAG KYLVARA: Förvaras vid högst +2–+8°C

KROPPKAKAN

NÄRINGNÄRINGÄRINGNGNÄ SVÄRDEÄRDESVÄRDSVÄSV , P, P
/21021010 0 k2121 cc
aatatteeeerr a 7,,

OmOmmmmemeeegegga a 

glutamat (E621), sorb
krabb-extrakt, risvin, k
kalciumkarbonat (E17
potatismjöl, ströbröd (
vatten, salt, jäst), chili
salt, salt, chilipulver, vitpep

AKKROPPRKROPPKROPPKKKKKAKAAAAKKKK
låt sjuda i lättsaltat vatten ca 8 m eller värm i 

. Serveras med lingon, mjölk, gr mält smör. 

j ägg eller mejerivaror. Går utmä SMÅLANDSKROPPKAKOR

SMÅLANDSKROPPKAKOR

Serveringstips: Låt kroppkakorna sjuda i lättsaltat vatten ca 10 min, eller värm i vattenbad på max- 

effekt i mikrovågsugn ca 4 min. Kan även stekas i skivor. Serveras med lingon, mjölk, grädde eller 

smält smör. Vi använder endast svenska råvaror. Innehåller ej ägg eller mejerivaror. 

Går utmärkt att frysa!

Ingredienser: Kokt potatis 70 g, Fläsk 20 g, Lök, Kryddor, Vetemjöl, Salt, Konserveringsmedel E211.

Näringsvärde per 100 g: Energi 674 kJ (160 kcal), Kolhydrater 26,8 g, Protein 4,7 g, Fett 3,9.

NETTOVIKT KG
JÄMFÖRSPRIS kr/kg PRIS

FÖRP. DAG KYLVARA: Förvaras vid högst +2–+8°C

atis 75 g, Fläs

0 g: Energi 6

E

PKAK

med linghåller ej ägg eller mejer

edel E211.t 3,9.

PRIS

t +2–+8°C

ÖLANDSKROPPKAKOR
ÖLANDSKROPPKAKOR

ÄktaÄkta

Serveringstips: Låt kroppkakorna sjuda i lättsaltat vatten ca 15 min, eller värm i vattenbad på max- 
effekt i mikrovågsugn ca 5 min. Blötlägg gärna före användandet för bästa resultat. Kan även stekas 
i skivor. Serveras med lingon, mjölk, grädde eller smält smör. Vi använder endast svenska råvaror. 
Innehåller ej ägg eller mejerivaror.

Ingredienser: Kokt o. rå potatis 70 g, Fläsk 20 g, Lök, Kryddor, Vetemjöl, Salt,  Konserveringsmedel E211.
Näringsvärde per 100 g: Energi 640 kJ (153 kcal), Kolhydrater 26,8 g, Protein 4,4 g, Fett 3,9.SE

5148
EG

BÄST FÖRE NETTOVIKT KG JÄMFÖRSPRIS kr/kg PRIS

FÖRP. DAG KYLVARA: Förvaras vid högst +2–+8°C

ÖLANDS
KROPPKAKAN

B O R G H O L M
0485-107 02
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HÅRSKYDD VITT NON-WOVEN
HÅRSKYDD BLÅTT NON-WOVEN

BESÖKS-KIT PLAST 2

HANDSKE ENG. VINYL TRANSP
HANDSKE ENG. VINYL BLÅ 

HANDSKE LATEX VITAL ECO

HANDSKE MONTAGE MARINBLÅ

HANDSKE ENG. NITRIL

HANDSKE STYCKARVANTE STICKAD

SKJORTA LÅNGÄRMAD VIT 
BYXA HERR VIT 

BESÖKSROCK XL 
NON-WOVEN  

FÖRKLÄDE ENGÅNGS PE VITT
FÖRKLÄDE ENGÅNGS PE BLÅTT

HA

T
ÅTT

STÖVEL COFRA VIT

ÄRMSKYDD ENGÅNG 400MM BLÅ

SKO U-POWER NURSE

Här är 

endast ett urval 

av våra produkter. 

Kontakta din BK Pac säljare 

med dina önskemål och 

förfrågningar så 

hjälper vi dig. 

SKYDDSSTÖVEL COFRA VITSKOSKYDD NORMALSTOR 41CM BLÅ

MÖSSA VIT/BLÅ NON-WOVEN 



BK PAC LAGERFÖR ETT BRETT SORTIMENT 
AV FÖRBRUKNINGSVAROR. 
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YTTERLIGARE INFORMATION
Kontakta din BK Pac säljare för mer information om 
de produkter som intresserar er. Besök gärna vår 
hemsida www.bkpac.se för att bläddra i våra andra 
broschyrer eller hör av dig så skickar vi en till dig.

m 
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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. 



 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


