
 

Leverantörer av Förpackningar & Etiketter 

Glasburkar och Flaskor 

Nordicpack 

 

Hos Nordic Pack hittar du förpackningar för alla typer av produkter 

www.nordicpack.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flaskor och burkar 

Flaskor & Burkar har förpackningar för små och medelstora 

livsmedelsproducenter. Levererar även mindre än hel pall 

per produkt och erbjuder flera olika lösningar på 

förslutningar. 

 

www.flaskorburkar.se 

 

 

Flaschenbauer 

Har flaskor och burkar i många olika varianter. 

www.flaschenbauer.de 

UTRUSTNING HOS LEVERANTÖRER 

– En serie artiklar med en översikt på vilken utrustning som kan finnas hos olika leverantörer. 

Kontakta respektive leverantör för pris och mer information. Denna artikelserie är producerad 

under april-september 2013.  
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http://www.flaskorburkar.se/
http://www.flaschenbauer.de/
http://www.nordicpack.com/assets/Sexkantig.jpg
http://www.nordicpack.com/assets/3511-4260-950x950.jpg
http://www.nordicpack.com/product-lines/design-2/
http://www.nordicpack.com/assets/3637-5054-2H-950x950.jpg
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=EYfR3AsmG3DRDM&tbnid=XmHmS03kiD188M:&ved=0CAUQjRw&url=https://plus.google.com/115736096070110353659&ei=QcSxUYiwK-3c4QTNrYCYBg&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNGzoANA9OZJX7zOu8CsD5pAlpW3kQ&ust=1370690917952392


 

 

Konditoripåse med fönster 

PE-belagd insida.Vit eller brun påse med fönster. 

Insida belagd med PE-plast så att påsen inte suger upp fett eller fukt.•Tillverkad av vitt bestruket eller 

brunt kraftpapper. Ytvikt 80 g papper och 20 g plast. 

http://butiksbutiken.se 

 

 

 

 

 

 

Cellofanpåsar - Fix-Up påsar 

Påsar med fyrkanstbotten konfekt mm. 

Transparenta påsar PP-plast. 40 my tjocka. Livsmedelsgodkända. http://butiksbutiken.se 

Artnr Beskrivning Format FP 1-2 
     

807920 Brun, fönster 50x100 

mm 

100 x60 x290 mm 500 599,00 

 

807925 Brun, fönster 65x135 

mm 

120 x70 x 45 mm 600 879,00 

 

807930 Brun, fönster 50x100 

mm 

140 x80 x215 mm 500 629,00 

 

807940 Brun, fönster 65x135 

mm 

180 x110 x265 

mm 

500 799,00 

 

807935 Vit, fönster 50x100 mm 140 x80 x215 mm 500 699,00 

Artnr Beskrivning Format FP Lev.tid Pris/fp 

843148 Nr 0 60 x 40 x 150 mm 1000 1 dag 555,00 

 

843149 Nr 1 80 x 40 x240 mm 1000 1 dag 675,00 

 

843151 Nr 2 75 x 60 x 210 mm 1000 1 dag 645,00 

 

843153 Nr 3 140 x 65 x 170 mm 1000 1 dag 745,00 

 

843158 Nr 4 140 x 65 x 275 mm 1000 1 dag 995,00 

 

843154 Nr 5 140 x 65 x 205 mm 1000 1 dag 795,00 

 

843152 Nr 7 100 x 65 x 220 mm 1000 1 dag 695,00 

 

843159 XL 180 x 90 x320 mm 1000 1 dag 1489,00 

 

http://butiksbutiken.se/inslagning/cellofan
http://butiksbutiken.se/inslagning/cellofan
javascript:openWin('g455010l.jpg', 'image.aspx')


Cellofanpåsar  
Påsar med invik för konfekt mm. 
Tranparenta påsar PP-plast.40 my tjocka. Livsmedelsgodkända, 

http://butiksbutiken.se 

 
 

 
 

 

Artnr Format FP 1-2 3-4 5-  

852248 70 x 35 x 150 mm 1000 436,00 

 

392,00 349,00  

852250 80 x 40 x 240 mm 1000 542,00 

 

488,00 434,00  

852249 80 x 60 x 210 mm 1000 538,00 

 

484,00 430,00  

852251 140 x 65 x 170 

mm 

1000 646,00 

 

581,00 517,00  

852255 180 x 90 x 320 

mm 

1000 1003,00 

 

903,00 802,00  

  

 

     

Cellofan transparent 

Livsmedelsgodkänd 

Perfekt vid inslagning av t.ex presentkorgar, flaskor m.m Bredd 57cm 

200 meter per rulle 

Tjocklek plast 20my 

- Svensktillverkat, Pris 235 kr inklusive moms 

http://butiksbutiken.se/inslagning/cellofan 

 

 

 

Cellofanpapper 

Transparant cellofanpapper 700 mm *300 m för inslagning. 

http://www.aso.se/sv/artiklar/forpackningar-tillbehor/ovriga-

forp-tillbehor/cellofan-transparent-700-mm-x-300-m.html 

 

 

 

Guldaluminiumfolie, 160x140 mm  

Guldaluminiumfolie för inslagning av exempelvis praliner. 

http://www.aso.se/sv/artiklar/forpackningar-

tillbehor/ovriga-forp-tillbehor/guldaluminiumfolie-160x140-

mm.html 
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Transparent ask 

Transparent hård plastask perfekt för fina praliner, 

småbakelser, kakor och annat smått! 

 
Art.nr Format Förp. Pris 

 
29499 400x25x20mm 200 617,00 

 
29500 300x25x20mm 200 499,00 

 
29501 200x25x20mm 200 382,00 

 
29502 150x25x20mm 200 323,00 

 
29503 240x40x30mm 200 

676,00 

 

                 http://butiksbutiken.se/restaurang/pralinaskar 

 

 

Godispapper 

50 guldfärgade folieark, Foil Wrappers  

Folieark till godis och klubbor. Kan även användas till liljenålar 

vid spritsning av kristyrblommor.  

 

Antal: 50 st , Storlek: ca 10 X 10 cm  

Material: folie, Färg: guld, silver, röd 

Pris 34 kronor inklusive moms,  

http://www.styleandfunstuff.se/artiklar/sla-  in-ge-

bort/inslagning-och-folie/inslagnings-folie-lyx-svart-10-

pack.html 

 

 

 

Specialfolie  

Tunn specialfolie, 10x10 cm. För inslagning av olika sorters godis. 

Förp med 25 st.  Röd 29 kronor för 25 ark. 

http://www.pandurohobby.se/Katalog/90-Sla-in-Ge-bort/9010-

Godis/901025-Forpackningar-godis/1/650193-Specialfolie-25-ark-

rod 
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Bag in box, påsar och kartonger 

Hur använder man Bag in box? 

Värma juicen till 78-80 °C. Ta bort kranen från påsen och fyll i 

juicen igenom öppningen som är ca 30 mm i diameter. Sätt 

kranen tillbaka, men innan detta släpp all luft ur påsen. 

Lämna påsen att vila under en duk i minst 20 minuter så att 

temperaturen inte sänks lägre än 68 °C. På så sätt sparas juicen 

i ca ett år. Fyll inte i för mycket. När påsens temperatur är 35 

°C placera den in i kartongen med kranen uppåt. 

 

Komplett kit för 60 liter juice: 

Paket 3 l x 20 st + kartong 3 l x 20 st 

Pris inkl moms:360.00SEK 

 

Extra Påsar 3L*20 st, Pris inkl moms:180.00SEK 

www.fruktpress.se 

 

Etiketter 
Det finns information som bör och måste finnas som information på din förpackning eller etikett. Vad 

som ska finnas på din förpacknings styrs av märkningsföreskrifterna. Livsmedelsverket har gett ut ett 

informationsblad för att underlätta märkningen. Här finns en länk till denna information. 

http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/vagledningar/M%c3%a4rkning%20av%20f%c3%b

6rpackade%20livsmedel.pdf 

Avery 

Avery är en sida där det finns mängder av etiketter. Genomskinliga, toppar på påsar och allt 

däremellan. Man får även möjlighet att designa sin etikett via ett program som man antingen laddar 

ned från sidan eller kan få via en cd- rom skiva. 

www.avery.se 

Livsmedelsetiketter 

Högkvalitativt tryck och ett stort urval av material kan du få din etikett precis som du vill ha den. 

Screen- eller digitaltryck - i små eller stora serier. Vi hjälper dig ta fram etiketter anpassade för ditt 

behov. Min.kvantitet: 5000 st 

www.avisera.se 

Etikettoprint.se 

http://www.ettikettoprintcom.se/ 

 

 
Utrustningsinventeringen gjordes våren 2013 inom ramen för interregprojektet Söka gammalt – Skapa nytt 

 

  

 

Våren  

 

http://www.fruktpress.se/
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/vagledningar/M%c3%a4rkning%20av%20f%c3%b6rpackade%20livsmedel.pdf
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/vagledningar/M%c3%a4rkning%20av%20f%c3%b6rpackade%20livsmedel.pdf
http://www.avery.se/
http://www.avisera.se/
http://www.ettikettoprintcom.se/
http://www.fruktpress.se/files/Bag in Box 3 .jpg

