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BRANSCHFÖRENINGEN FÖR STORKÖKSLEVERANTÖRER
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Fem skä l . . .
 
att välja produkter från företag som är anslutna till 
BFS, Branschföreningen för Storköksleverantörer

Gedigen erfarenhet. Alla våra medlemmar har minst 
tre års branscherfarenhet.

Seriösa företag. Att följa gällande svensk lagstiftning 
och standard är en självklarhet för våra medlemmar. 
De har dessutom åtagit sig att arbeta efter våra 
branschrekommendationer. Det borgar för en god 
kvalitet på de produkter och tjänster som Du köper från 
våra medlemmar.

Ett stegs försprång. BFS servar medlemsföretagen 
med information om nya regler så att de kan ställa om 
sin produktion i god tid innan nya bestämmelser träder 
i kraft. Som kund till en BFS-medlem behöver Du aldrig 
oroa dig för att få en produkt som inte uppfyller gällande 
krav. 

Tryggt och säkert. BFS bevakar Arbetsmiljöverkets, 
Naturvårdsverkets och Räddningsverkets regler, lagar 
som har med elsäkerhet, livsmedelshygien och kemiska 
produkter att göra liksom lagar om producentansvar. 
Marknadsföringslagen hör också till vårt bevaknings-
område. Att skapa säkerhet och trygghet för dig som 
kund är vårt främsta mål. 

Miljön i fokus. BFS verkar för miljöanpassning i våra 
medlemsföretag, bland annat genom utbildning och 
dialog med våra medlemmar. Energiförbrukning och 
producentansvar är exempel på viktiga områden som 
vi arbetar med. 
Vi strävar efter miljöanpassade produkter och klimat-
smarta företag. Genom att öka omvärldens kunskap 
om branschens inverkan på miljön och användarnas 
kunskap om hur storköksprodukter ska hanteras, kan 
vi skona miljön. Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm

Besöksadress: Storgatan 19, Näringslivets Hus

Telefon: 08-783 82 40
Telefax: 08-783 82 38

www.bfs.se

BRANSCHFÖRENINGEN FÖR STORKÖKSLEVERANTÖRER

Storköksleverantörernas branschråd 
tar emot dina frågor och synpunkter.

Skicka ett e-postmeddelande: bfs.forum@ktf.se



Gas t r onom i  på  högs t a  n i v å

BFS gör satsningar för att på bästa sätt tillmötesgå din 
personals behov och krav på information och säkerhet, 
men vi vill även medverka i utvecklingen av ett brett 
och funktionellt produktsortiment. 

Tanken är att våra kompetenshöjande seminarier om 
hållbarhet, miljö, hygienisk design, logistik, ergonomi 
och hälsa ska bidra till ett effektivare storkök. Vi vill att 
Du ska kunna skapa gastronomi på högsta nivå - till 
ett rimligt pris.  

BFS  gö r  n y t t a  f ö r  an vända re , 
köpa re  och  l e ve r an tö r e r
genom a t t . . .

• bevaka lagstiftning och agera som remissinstans. 
• medverka i utvecklingen av standarder.
• bidra till en hög kunskapsnivå i medlemsföretagen för   
 att Du ska få en bättre produkt och bättre service.
• skapa rekommendationer för tydligare märkning av   
 och dokumentation för storköksprodukter.
• skapa dialog och främja samarbete mellan tillverkare   
 och användare – vi vill medverka till ett restaurangkök    
 med siktet inställt på framtiden.
• verka för miljöanpassning och ett proaktivt miljöansvar.   
 Industrin har tack vare sin kunskap och sina resurser 
 möjlighet att bidra till lösningar på miljöproblem. 

Eu rope i s k t  s ama rbe t e

BFS är medlem i The European Federation of Catering 
Equipment Manufacturers som representerar tillverkare 
av kommersiell storköksutrustning. 
I nätverket finns de viktigaste aktörerna i branschen, 
drygt 500 tillverkare och leverantörer av storköks-
produkter.

Genom EFCEM får vi aktuell information och möjlighet 
att påverka och framföra våra synpunkter i bransch-
frågor på Europanivå. Det innebär att Du i förlängning-
en får tillgång till den absolut bästa tekniska expertisen 
och resurserna i Europa inom vårt verksamhetsområde.  


