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BK. Hoe wil jij koken? Koperslager Hendrik Berk startte in 1851 een 

fabriek in Kampen, Nederland. Sinds die tijd heeft Berk Kampen 

(BK) zich ontwikkeld tot een pannenmerk dat hoge kwaliteit com-

bineert met gebruiksgemak en prijswinnend design. BK is een open 

en eerlijk Nederlands kookmerk dat alleen kan en wil bestaan door 

goede producten te bieden die geheel aansluiten op de behoeften 

van de gebruiker. Die behoeften lopen uiteen van kooktechniek 

en design tot energieverbruik en gebruiksgemak. BK luistert naar 

haar gebruikers en volgt de trends op de voet. Om vervolgens een 

passende innovatie te presenteren met betrouwbare BK kwaliteit. 

De klantgerichte benadering van oprichter Hendrik Berk zit nog 

altijd diep verankerd in de genen van het merk BK en uit zich in 

onze merkvraag: Hoe wil jij koken? 

Voor meer informatie, kijk op www.bk.nl
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Elke dag 
     een andere kok
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Er zijn verschillende trends in koken: ambitieus, gemakkelijk en 

duurzaam.Toch zal de ambitieuze kok op een doordeweekse dag 

ook gemakkelijk willen koken en zal de gemakskok op een zater-

dag wel eens willen uitpakken voor vrienden.  

Je stemming en jouw planning voor de dag bepalen wat voor kok 

jij bent. Een snelle, maar gezonde snack voordat de kinderen naar 

de sportclubs moeten of een uitgebreid drie gangen diner om 

wat te vieren. Of je nu voor jezelf kookt of voor een groot gezin 

en of je nu snel of uitgebreid wilt koken; BK weet welke rol het 

dagelijks leven speelt in jouw manier van koken. 

BK zorgt dat iedereen die kookt, voor elke toepassing de beste 

oplossing voor handen heeft. Deze catalogus staat boordevol 

producten die inspelen op de trends van nu en helpt je bij het 

maken van een keuze voor het juiste kookgereedschap dat het 

best aansluit bij jouw kookstijl.  
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DEKSELS

KOOKPAN 16 CM
BK CONICAL DELUXE

KOOKPAN 18 CM
BK CONICAL DELUXE

KOOKPAN 20 CM
BK CONICAL DELUXE

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4395.216 Ø 16 1,5 22x17x14 1,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4395.218 Ø 18 2,1 24x19x16 1,5 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4395.220 Ø 20 2,7 26x21x17 1,7 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4395.324 Ø 24 5,5 28x25x18 2,3 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4395.616 Ø 16 1,5 33x17x14 1,1 kg

SOEPPAN 24 CM
BK CONICAL DELUXE

STEELPAN 16 CM
BK CONICAL DELUXE
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ENERGIEBESPAREND 
Deze serie pannenserie heeft stootvaste glazen 
deksels. Het glas geeft een perfect zicht op het 

kookproces zonder de deksels op te hoeven 
tillen. Hierdoor blijft de warmte in de pan constant 

en kan er energiebesparend gekookt worden.

PERFECTE GRIP  
Deze serie is voorzien van stevige vuurvaste 

grepen en stelen. Zo blijven de pannen onder 
alle omstandigheden veilig te hanteren tijdens 

het verplaatsen en afgieten.

MAATVERDELING  
Deze serie is aan de binnenzijde voorzien 
van een nauwkeurige maatverdeling. Hierdoor 
is het mogelijk om zonder gebruik van een 
maatbeker toch nauwkeurig vloeistoffen af te 
meten.  
 

HYGIENISCH 
BK is erin geslaagd om het 3-ply materiaal
in de bovenrand geheel af te sluiten. Hierdoor 
zijn de pannen zeer hygiënisch in gebruik en 
kunnen ze na gebruik de vaatwasser in.  

3-PLY 
Deze serie is geheel vervaardigd uit 3-ply. 

3-ply bestaat uit twee lagen roestvrij edelstaal 
met een laag aluminium ertussen. Aluminium 
geleidt de warmte snel en gelijkmatig over de 

gehele pan, zonder hotspots. Een perfecte 
warmteverdeling zorgt voor een energiezuinig 

gebruik van de pannen. 

TECHNOLOGY

 ENERGIEBESPARENDE TOPKWALITEIT

BK CONICAL
DELUXE

De BK Conical Deluxe serie is een complete serie kook-, bak- en braadpannen 

die topkwaliteit combineert met energiebesparing. De hoogglans panbody is 

geheel vervaardigd uit 3-ply. 3-ply zorgt dat de pan snel opwarmt en de warmte 

perfect verdeeld wordt zonder hotspots. Dankzij de glazen deksels is het kook-

proces te volgen zonder warmte te laten ontsnappen. De 3-ply constructie is in 

de bovenrand geheel afgesloten. Hierdoor zijn de pannen vaatwassergeschikt. 

De serie is geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief de oven.
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SAUTEUSE 20 CM
BK CONICAL DELUXE

KOEKENPAN 24 CM
BK CONICAL DELUXE

KOEKENPAN 28 CM
BK CONICAL DELUXE

HAPJESPAN 24 CM
BK CONICAL DELUXE

STEELWOK 30 CM
BK CONICAL DELUXE

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4395.420 Ø 20 1,8 40x24x9 1,5 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4395.744 Ø 24 - 45x25x5 1 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4395.748 Ø 28 - 47x29x5 1,1 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4395.824 Ø 24 2,1 44x25x7 1,1 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4395.950 Ø 30 4,0 50x31x8 1,5 kg

3-PLY 
RELIËFBODEM
VOOR PERFEKTE
VETVERDELING
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 ENERGIEBESPARENDE TOPKWALITEIT

BK CONICAL
DELUXE

3-PLY
STEELWOK
HAPJESPAN
KOEKENPAN
SAUTEUSE

De BK Conical Deluxe serie is een complete serie kook-, bak- en braadpannen 

die topkwaliteit combineert met energiebesparing. De hoogglans panbody is 

geheel vervaardigd uit 3-ply; een unieke constructie van twee lagen roest-

vrij edelstaal met een laag aluminium ertussen. De 3-ply constructie is in de 

bovenrand geheel afgesloten. Hierdoor zijn de pannen vaatwassergeschikt. 

De serie is geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief de oven.

“Goede 
pannen zijn 

voor ons 
een absolute

 vereiste ”

TECHNOLOGY

UNIEKE RELIËFBODEM 
De koekenpan en de wok hebben de 

unieke BK reliëfbodem. Het reliëf zorgt voor 
een perfecte vetverdeling en daarmee voor 

een perfect bakresultaat. Zeer geschikt voor 
het scherp aanbraden van een biefstuk of het 

bereiden van de lekkerste pannenkoeken.

HOOGWAARDIGE 
COATING 

De sauteuse en de hapjespan hebben een 
hoogwaardige antiaanbakcoating en zijn daar-

door geschikt voor de delicatere gerechten.

HYGIENISCH  
BK is erin geslaagd om het 3-ply materiaal 
in de bovenrand geheel af te sluiten. Hierdoor 
zijn de pannen zeer hygiënisch in gebruik en 
kunnen ze na gebruik de vaatwasser in.
 

PERFECTE GRIP  
Deze serie is voorzien van stevige gegoten 
vuurvaste grepen en stelen. Zo blijven de 
pannen onder alle omstandigheden veilig te 
hanteren tijdens het verplaatsen en afgieten.

3-PLY 
Deze serie is geheel vervaardigd uit 3-ply. 

3-ply bestaat uit twee lagen roestvrij edelstaal 
met een laag aluminium ertussen. Aluminium 
geleidt de warmte snel en gelijkmatig over de 

gehele pan, zonder hotspots. Een perfecte 
warmteverdeling zorgt voor een energiezuinig 

gebruik van de pannen.
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KOOKPAN 16 CM
BK PREMIUM+

KOOKPAN 18 CM
BK PREMIUM+

KOOKPAN 20 CM
BK PREMIUM+

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4430.216 Ø 16 1,3 27x18x11 1,0 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4430.218 Ø 18 1,8 29x20x12 1,4 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4430.220 Ø 20 2,5 30x21x18 1,6 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4430.324 Ø 24 6,0 34x26x30 2,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4430.616 Ø 16 1,3 32x18x16 1,0 kg

SOEPPAN 24 CM
BK PREMIUM+

STEELPAN 16 CM
BK PREMIUM+

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

H6104.601 - - 48x11 53 gr

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

H6104.611 - - 48x11 53 gr

BLUE
BK MR. GRIPPER®

COLOURS
BK MR. GRIPPER®
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VEILIG
AFGIETEN

DOOR SLIMME
AFGIETFUNCTIE

 TRENDY EN FUNCTIONEEL

BK PREMIUM+

SCHENKTUITEN  
De pannen zijn voorzien van handige 

schenktuiten.

ENERGIEBESPAREND 
Deze serie pannenserie heeft stootvaste glazen 
deksels. Het glas geeft een perfect zicht op het 

kookproces zonder de deksels op te hoeven 
tillen. Hierdoor blijft de warmte in de pan 

constant en kan er energiebesparend gekookt 
worden.

MAATVERDELING
Deze serie is aan de binnenzijde voorzien 
van een nauwkeurige maatverdeling. 
Hierdoor is het mogelijk om zonder gebruik 
van een maatbeker toch nauwkeurig 
vloeistoffen af te meten. 

SNELLE OPWARMING  
De pannen zijn vervaardigd van 18/10 
hoogwaardig roestvrij edelstaal met een 
ingekapselde sandwichbodem. Dit zorgt voor 
hygiënisch gebruik van de pannen en een 
snelle opwarming. De pannen kunnen in de 
vaatwasser gereinigd worden.

PERFECTE GRIP  
Deze serie is voorzien van stevige vuurvaste 
grepen en stelen. Zo blijven de pannen onder 
alle omstandigheden veilig te hanteren tijdens 
het verplaatsen en afgieten.

VEILIG AFGIETEN  
De deksel heeft een brede rand, waarin 

afgietgaatjes zijn aangebracht. In combinatie 
met de speciale schenktuiten wordt veilig 

afgieten nog makkelijker.

De BK Premium+ is een robuuste pannenserie, gegoten in een trendy jasje 

met een opvallende glooiing en stevige geborstelde grepen en stelen. De 

kookpannen hebben stootvaste glazen deksels waardoor het kookproces 

veilig en gemakkelijk te volgen is zonder warmte te laten ontsnappen. De 

BK Premium+ pannen beschikken over een slimme afgietfunctie voor meer 

gebruiksgemak. De deksel heeft een brede rand, waarin afgietgaatjes zijn 

aangebracht. In combinatie met de speciale schenktuiten wordt veilig afgie-

ten nog makkelijker. De BK Premium+ is voorzien van een ingekapselde 

sandwichbodem die zorgt voor een snelle opwarming en perfecte warmte-

verdeling door de hele pan.
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 SLIM TOPDESIGN

BK Q-LINAIR
MASTER

De BK Q-linair Master is een Nederlands ontwerp dat drie internationale 

design awards in de wacht wist te slepen. De BK Q-linair Master pannen 

hebben een hoge geborstelde roestvrij edelstalen body en zeer hoog 

geplaatste grepen. Hierdoor kunnen er extra grote porties in één keer 

bereid worden. De deksels kunnen in de rand vergrendeld worden om veilig 

afgieten mogelijk te maken. De ingekapselde sandwichbodem zorgt voor 

een snelle opwarming en perfecte warmteverdeling door de hele pan.

HOOGGEPLAATSTE GREPEN 
De hoge plaatsing van de grepen en stelen zorgt 

dat de vuurvaste grepen minder snel heet worden. 
Zo blijven de pannen onder alle omstandigheden 

veilig te hanteren tijdens het verplaatsen en afgieten. 
Daarnaast zijn de pannen door de hooggeplaatste 

grepen zeer compact te stapelen.

MAATVERDELING
Deze serie is aan de binnenzijde voorzien 

van een nauwkeurige maatverdeling. Hierdoor 
is het mogelijk om zonder gebruik van een 

maatbeker toch nauwkeurig vloeistoffen af te 
meten. 

PRIJSWINNEND DESIGN 
Deze serie heeft een Red Dot Design Award 
gewonnen. De Red Dot Design Award is een prestigieuze 
internationale product design prijs die wordt toegekend 
door het Design Centrum Nordrhein Westfalen in Essen, 
Duitsland. Het doel van de prijs is het belonen van 
onderscheidend design en trendsetters.

SNELLE OPWARMING
De pannen zijn vervaardigd van 18/10 hoogwaardig 
roestvrij edelstaal met een ingekapselde sandwich-
bodem. Dit zorgt voor hygiënisch gebruik van de 
pannen en een snelle opwarming. De pannen kunnen 
in de vaatwasser gereinigd worden. 

UNIEK AFGIETSYSTEEM  
Deze serie is voorzien van een uniek afgiet-

systeem. De deksel kan met een draai onder de 
grepen vergrendeld worden. Zo kunnen hete 

vloeistoffen veilig afgegoten of uitgeschonken 
worden via de inkepingen die aangebracht zijn 

in de bovenrand van de pan. 

               ∞  LOCK / UNLOCK SECURIT
Y 
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“Vooral het 
afgietsysteem 

vind ik 
helemaal
geweldig”

KOOKPAN 16 CM
BK Q-LINAIR MASTER

KOOKPAN 18 CM
BK Q-LINAIR MASTER

KOOKPAN 20 CM
BK Q-LINAIR MASTER

SOEPPAN 24 CM
BK Q-LINAIR MASTER

STEELPAN 16 CM
BK Q-LINAIR MASTER

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B9790.316 Ø 16 2,0 27x18x19 1,0 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B9790.318 Ø 18 2,5 29x21x19 1,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B9790.320 Ø 20 3,5 31x23x20 1,4 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B9790.324 Ø 24 7,5 35x26x24 2,6 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B9790.626 Ø 16 2,0 38x18x19 1,4 kg
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 SLIM TOPDESIGN MET GLASDEKSEL

BK Q-LINAIR
MASTER GLAS

               ∞  LOCK / UNLOCK SECURIT
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ENERGIEBESPAREND 
Deze serie pannenserie heeft stootvaste glazen 
deksels. Het glas geeft een perfect zicht op het 
kookproces zonder de deksels op te hoeven tillen. 
Hierdoor blijft de warmte in de pan constant en kan 
er energiebesparend gekookt worden.

 

PRIJSWINNEND DESIGN 
Deze serie heeft een Red Dot Design Award 
gewonnen. De Red Dot Design Award is een prestigieuze 
internationale product design prijs die wordt toegekend 
door het Design Centrum Nordrhein Westfalen in Essen, 
Duitsland. Het doel van de prijs is het belonen van 
onderscheidend design en trendsetters.

UNIEK AFGIETSYSTEEM  
Deze serie is voorzien van een uniek afgiet-

systeem. De deksel kan met een draai onder de 
grepen vergrendeld worden. Zo kunnen hete 

vloeistoffen veilig afgegoten of uitgeschonken 
worden via de inkepingen die aangebracht zijn 

in de bovenrand van de pan. 

HOOGGEPLAATSTE GREPEN 
De hoge plaatsing van de grepen en stelen zorgt 

dat de vuurvaste grepen minder snel heet worden. 
Zo blijven de pannen onder alle omstandigheden 

veilig te hanteren tijdens het verplaatsen en afgieten. 
Daarnaast zijn de pannen door de hooggeplaatste 

grepen zeer compact te stapelen.

MAATVERDELING
Deze serie is aan de binnenzijde voorzien 

van een nauwkeurige maatverdeling. Hierdoor 
is het mogelijk om zonder gebruik van een 

maatbeker toch nauwkeurig vloeistoffen af te 
meten. 

SNELLE OPWARMING
De pannen zijn vervaardigd van 18/10 hoogwaardig 
roestvrij edelstaal met een ingekapselde sandwich-
bodem. Dit zorgt voor hygiënisch gebruik van de 
pannen en een snelle opwarming. De pannen kunnen 
in de vaatwasser gereinigd worden. 

De BK Q-linair Master Glas is een Nederlands ontwerp dat drie internationale 

design awards in de wacht wist te slepen. De BK Q-linair Master Glas pan-

nen hebben een hoge geborstelde roestvrij edelstalen body en zeer hoog 

geplaatste grepen. Hierdoor kunnen er extra grote porties in één keer bereid 

worden. De glazen deksels kunnen in de rand vergrendeld worden om veilig 

afgieten mogelijk te maken. De ingekapselde sandwichbodem zorgt voor 

een snelle opwarming en perfecte warmteverdeling door de hele pan.
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KOOKPAN 16 CM
BK Q-LINAIR MASTER GLAS 

KOOKPAN 18 CM
BK Q-LINAIR MASTER GLAS 

KOOKPAN 20 CM
BK Q-LINAIR MASTER GLAS 

SOEPPAN 24 CM
BK Q-LINAIR MASTER GLAS 

STEELPAN 16 CM
BK Q-LINAIR MASTER GLAS 

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B9710.316 Ø 16 2,0 27x18x19 1,0 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B9710.318 Ø 18 2,5 29x21x19 1,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B9710.320 Ø 20 3,5 31x23x20 1,4 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B9710.324 Ø 24 7,2 35x26x24 2,6 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B9710.626 Ø 16 2,0 38x18x19 1,4 kg
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CULINAIRE
KUNSTWERKEN

EIGENWIJS
IN VORM EN 

FUNCTIE

KOOKPAN 16 CM
BK Q-LINAIR CLASSIC

KOOKPAN 18 CM
BK Q-LINAIR CLASSIC

KOOKPAN 20 CM
BK Q-LINAIR CLASSIC

SOEPPAN 24 CM
BK Q-LINAIR CLASSIC

STEELPAN 16 CM
BK Q-LINAIR CLASSIC

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4295.216 Ø 16 1,5 27x18x13 0,8 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4295.218 Ø 18 2,0 29x20x14 1,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4295.220 Ø 20 3,0 31x22x15 1,5 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4295.324 Ø 24 5,0 36x26x17 2,0 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4295.616 Ø 16 1,5 36x18x13 1,1 kg
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 SLIM EN EIGENWIJS

BK Q-LINAIR
CLASSIC

De BK Q-linair Classic is een culinair kunstwerk. De hoogglans gepolijste 

roestvrij edelstalen pan is voorzien van eigenwijze koudgrepen en een 

unieke deksel die vergrendeld kan worden om veilig af te kunnen gieten. 

De BK Q-linair Classic heeft een sandwichbodem die zorgt voor een snelle 

opwarming en goede warmteverdeling door de hele pan. De BK Q-linair 

Classic is geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief de oven tot 230°C.

VEILIG KOKEN  
Deze serie is voorzien van stevige kunststof 

koudgrepen en –stelen. Het speciale kunststof 
wordt niet snel warm. Zo blijven de pannen 

onder alle omstandigheden veilig te hanteren 
tijdens het verplaatsen en afgieten.

SNELLE OPWARMING
De pannen zijn vervaardigd van 18/10 

hoogwaardig roestvrij edelstaal met een 
ingekapselde sandwichbodem. Dit zorgt voor 

hygiënisch gebruik van de pannen en een snelle 
opwarming. De pannen kunnen in de vaatwasser 

gereinigd worden. 

MAATVERDELING  
Deze pannenserie is aan de binnenzijde 
voorzien van een nauwkeurige maatverdeling. 
Hierdoor is het mogelijk om zonder gebruik van 
een maatbeker toch nauwkeurig vloeistoffen af 
te meten. 
 

VEILIG AFGIETEN 
Deze serie is voorzien van een uniek 

afgietsysteem. De deksel kan met een draai 
onder de grepen vergrendeld worden. 

Zo kunnen hete vloeistoffen veilig afgegoten 
of uitgeschonken worden via de inkepingen die 

aangebracht zijn in de bovenrand van de pan.

               ∞  LOCK / UNLOCK SECURIT
Y 

∞ 
   

   
   

   
   

   
   

∞  
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OVENBESTENDIG   
De grepen zijn ovenbestendig tot 230°C.
 
 



20

SNELLE
OPWARMING

PROFESSIONELE

UITSTRALING

SCHENKRAND 
Deze serie is voorzien van een bovenrand die 

is omgekruld tot een handige schenkrand. 
Hierdoor is het mogelijk om hete vloeistoffen 

veiliger af te gieten en schoner te schenken.
 

MAATVERDELING  
Deze pannenserie is aan de binnenzijde 

voorzien van een nauwkeurige maatverdeling. 
Hierdoor is het mogelijk om zonder gebruik van 

een maatbeker toch nauwkeurig vloeistoffen 
af te meten. 

 

PROFESSIONEEL
Een klassiek vormgegeven pan zonder opsmuk 
die in menige professionele keuken de scepter 

zwaait. 

SNELLE OPWARMING  
De pannen zijn vervaardigd van 18/10 hoog-
waardig roestvrij edelstaal met een ingekapselde 
sandwichbodem. Dit zorgt voor hygiënisch 
gebruik van de pannen en een snelle opwarming. 
De pannen kunnen in de vaatwasser gereinigd 
worden.

De BK Gastronome is een klassiek vormgegeven pan zonder opsmuk die 

in menige professionele keuken de scepter zwaait. De panbody is geheel 

uit massief roestvrij edelstaal gemaakt. De BK Gastronome is voorzien van 

een dikke ingekapselde sandwichbodem die zorgt dat de pannen sneller 

opwarmen, langer warm blijven en vaatwasserbestendig zijn geworden. De 

BK Gastronome is geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief de oven.

 PROFESSIONEEL EN PRAKTISCH

BK 
GASTRONOME

SNELLE REINIGING 
De pannen kunnen na gebruik in de vaatwasser 
gereinigd worden.



21

KOOKSET 4-DELIG
BK GASTRONOME

KOOKSET 5-DELIG
BK GASTRONOME

Artikel nr. Inhoud Afmeting Gewicht

B4124.004 KP Ø 16, 18, 20, stp 16   47x24x18 - kg

Artikel nr. Inhoud Afmeting Gewicht

B4124.005 KP Ø 16, 18, 20, 24         52x29x23 - kg

Stp 16

SOEPPAN 24 CM
BK GASTRONOME

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4124.324 Ø 24 6,0 35x26x19 2,6 kg
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KOOKPAN 16 CM
BK CONICAL+

KOOKPAN 18 CM
BK CONICAL+

KOOKPAN 20 CM
BK CONICAL+

SOEPPAN 24 CM
BK CONICAL+

STEELPAN 16 CM
BK CONICAL+

STOMERINZET 20 CM
BK CONICAL+

BRAADPAN 24 CM
BK CONICAL+

KOEKENPAN 24 CM
BK CONICAL+

HAPJESPAN 24 CM
BK CONICAL+

STEELWOK 28 CM
BK CONICAL+

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4320.216 Ø 16 1,6 22x17x14 1,1 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4320.218 Ø 18 2,2 24x19x15 1,3 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4320.220 Ø 20 3,0 26x21x16 1,5 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4320.324 Ø 24 6 30x24x21 2,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4320.616 Ø 16 1,6 34x16x14 1,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4320.420 Ø 20 - 24x24x15 - kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4320.824 Ø 24 2,7 30x25x12 1,8 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4320.744 Ø 24 - - - kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4320.814 Ø 24 2,7 46x26x10 - kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4310.948 Ø 28 1,7 49x28x9 1,3 kg

TRENDY
DESIGN

GEBORSTELD
ROESTVRIJ
EDELSTAAL

18/10
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 POPULAIR EN PRAKTISCH

BK CONICAL+

De populaire BK Conical+ pannenserie combineert trendy design met gebruiks-

gemak. De geborstelde roestvrij edelstalen panbody loopt conisch uit naar 

boven toe en wordt bekroond door een paar stevige grepen. De BK Conical+ 

is voorzien van een sandwichbodem die zorgt voor een snelle opwarming en 

goede warmteverdeling door de hele pan. De BK Conical+ is geschikt voor alle 

warmtebronnen, inclusief de oven.

PERFECTE GRIP  
Deze serie is voorzien van stevige vuurvaste 

grepen en stelen. Zo blijven de pannen onder 
alle omstandigheden veilig te hanteren tijdens 

het verplaatsen en afgieten.

 

MAATVERDELING
Deze serie is aan de binnenzijde voorzien 

van een nauwkeurige maatverdeling. Hierdoor is 
het mogelijk om zonder gebruik van een maat-

beker toch nauwkeurig vloeistoffen af te meten. 

SNELLE OPWARMING  
De pannen zijn vervaardigd van 18/10 hoogwaardig 
roestvrij edelstaal met een ingekapselde sandwichbodem. 
Dit zorgt voor hygiënisch gebruik van de pannen en een 
snelle opwarming. De pannen kunnen in de vaatwasser 
gereinigd worden. .

RUIMTEBESPAREND  
Deze pannenserie is zo ontworpen dat de 
verschillende pannen gemakkelijk in elkaar 
passen. Hierdoor zijn de pannen ruimtebesparend 
te stapelen zonder ze te beschadigen.

TRENDY DESIGN 
Deze strak vormgegeven pannen zijn van 

alle gemakken voorzien. De Conical+ biedt 
de perfecte combinatie tussen veilig koken 

en trendy koken. 

“De Conical+
maakt onze 

maaltijd extra 
feestelijk”
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GLAZEN
‘DOORKIJK’

DEKSELS

ENERGIE
EFFICIËNT

KOOKPAN 16 CM
BK CONICAL GLAS

KOOKPAN 18 CM
BK CONICAL GLAS

KOOKPAN 20 CM
BK CONICAL GLAS

SOEPPAN 24 CM
BK CONICAL GLAS

STEELPAN 16 CM
BK CONICAL GLAS

STEELWOK 28 CM
BK CONICAL GLAS

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4310.216 Ø 16 1,6 22x17x14 1,1 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4310.218 Ø 18 2,2 24x19x15 1,3 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4310.220 Ø 20 3,0 26x21x16 1,5 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4310.324 Ø 24 6,0 30x24x21 2,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4310.616 Ø 16 1,6 34x16x14 1,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4310.948 Ø 28 1,7 49x28x9 1,3 kg
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 POPULAIR EN ENERGIE EFFICIËNT

BK CONICAL
GLAS

ENERGIEBESPAREND 
Deze serie pannenserie heeft stootvaste glazen 
deksels. Het glas geeft een perfect zicht op het 

kookproces zonder de deksels op te hoeven til-
len. Hierdoor blijft de warmte in de pan constant 

en kan er energiebesparend gekookt worden.
 

MAATVERDELING
Deze serie is aan de binnenzijde voorzien 

van een nauwkeurige maatverdeling. 
Hierdoor is het mogelijk om zonder gebruik 
van een maatbeker toch nauwkeurig vloei-

stoffen af te meten. 

SNELLE REINIGING 
De pannen kunnen na gebruik in de vaatwasser 
gereinigd worden.

SNELLE OPWARMING   
De pannen zijn vervaardigd van 18/10 hoog-
waardig roestvrij edelstaal met een inge-
kapselde sandwichbodem. Dit zorgt voor 
hygiënisch gebruik van de pannen en een 
snelle opwarming. De pannen kunnen in de 
vaatwasser gereinigd worden. .

TRENDY DESIGN 
Deze strak vormgegeven pannen zijn van 

alle gemakken voorzien. De Conical Glas biedt 
de perfecte combinatie tussen veilig koken 

en trendy koken. 

STEELWOK
28 CM

MET NON-STICK
COATING

De BK Conical Glas is gebaseerd op de BK Conical+, één van de populairste pan-

nen uit het BK assortiment. De grepen en stelen liggen prettig in de hand en 

zorgen voor een stevige grip tijdens het kookproces. De pannen zijn aan de bin-

nenzijde voorzien van een handige maatverdeling. De stootvaste glazen deksels 

maken het mogelijk om het kookproces te volgen zonder de deksel op te tillen en 

warmte te laten ontsnappen. Dat scheelt energie. De BK Conical Glas is voorzien 

van een ingekapselde sandwichbodem die zorgt voor een snelle opwarming en 

perfecte warmteverdeling door de hele pan.

RUIMTEBESPAREND  
Deze pannenserie is zo ontworpen dat 
de verschillende pannen gemakkelijk in elkaar 
passen. Hierdoor zijn de pannen ruimtebe-
sparend te stapelen zonder ze te beschadigen.      
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GEBRUIKERS-
VRIENDELIJK

STEVIGE
KOUDGREPEN

KOOKPAN 18 CM
BK CONICAL COOL

KOOKPAN 16 CM
BK CONICAL COOL

KOOKPAN 20 CM
BK CONICAL COOL

SOEPPAN 24 CM
BK CONICAL COOL

STEELPAN 16 CM
BK CONICAL COOL

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4385.216 Ø 16 1,6 24x16x14 1,0 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4385.218 Ø 18 2,2 27x19x15 1,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4385.220 Ø 20 3,0 28x20x17 1,4 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4385.324 Ø 24 6,0 33x25x20 1,6 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B4385.616 Ø 16 1,6 33x16x14 0,9 kg
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 COOL DESIGN, PRAKTISCH IN GEBRUIK

BK CONICAL
COOL

STOOMGAT  
De deksels van deze pannenserie hebben 

een stoomgat. Dankzij het stoomgat kan de 
opgebouwde stoomdruk ontsnappen; 

geen klapperende deksels meer! Ook verkleint 
het de kans op een overkokende pan. 

MAATVERDELING
Deze serie is aan de binnenzijde voorzien 

van een nauwkeurige maatverdeling. 
Hierdoor is het mogelijk om zonder gebruik 

van een maatbeker toch nauwkeurig 
vloeistoffen af te meten. 

RUIMTEBESPAREND  
Deze pannenserie is zo ontworpen dat 
de verschillende pannen gemakkelijk in elkaar 
passen. Hierdoor zijn de pannen ruimtebe-
sparend te stapelen zonder ze te beschadigen.      

SNELLE OPWARMING  
De pannen zijn vervaardigd van 18/10 
hoogwaardig roestvrij edelstaal met een 
ingekapselde sandwichbodem. Dit zorgt 
voor hygiënisch gebruik van de pannen en 
een snelle opwarming. De pannen kunnen in 
de vaatwasser gereinigd worden.

VEILIG KOKEN  
Deze serie is voorzien van stevige kunststof 

koudgrepen en –stelen. Het speciale kunststof 
wordt niet snel warm. Zo blijven de pannen 

onder alle omstandigheden veilig te hanteren 
tijdens het verplaatsen en afgieten.

De BK Conical Cool pannenserie is gebaseerd op de populaire Conical+ 

pannenserie en combineert trendy design met gebruiksgemak. De geborstel-

de roestvrij edelstalen panbody loopt conisch uit naar boven toe en wordt 

bekroond door een paar stevige koudgrepen. De sandwichbodem zorgt voor 

een snelle opwarming en goede warmteverdeling door de hele pan. De serie 

is geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief de oven tot 230°C.

18/10
GEBORSTELD

ROESTVRIJ
EDELSTAAL

SNELLE REINIGING 
De pannen kunnen na gebruik in de vaatwasser 
gereinigd worden.
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GLAZEN
DEKSELS

PERFECT 
ZICHT OP HET 
KOOKPROCES 

KOOKSET 4-DELIG
BK CONICAL COOL GLAS

KOOKSET 5-DELIG
BK CONICAL COOL GLAS

Artikel nr. Inhoud Afmeting Gewicht

B4375.004 KP Ø 16, 18, 20, stp 16   48x26x20 - kg

Artikel nr. Inhoud Afmeting Gewicht

B4375.005 KP Ø 16, 18, 20, 24         48x27x26 - kg

Stp 16
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18/10
EDELSTAAL

KUNSTSTOF 
GREPEN

GLAZEN DEKSELS   
De glazen deksels maken het mogelijk 

om het kookproces te volgen zonder de deksel 
op te tillen en warmte te laten ontsnappen. 

Dat scheelt energie. 

MAATVERDELING
Deze serie is aan de binnenzijde voorzien 

van een nauwkeurige maatverdeling. 
Hierdoor is het mogelijk om zonder gebruik 

van een maatbeker toch nauwkeurig 
vloeistoffen af te meten. 

SNELLE OPWARMING   
De BK Conical Cool Glas is voorzien van 
een ingekapselde sandwichbodem die zorgt 
voor een snelle opwarming en perfecte warmte-
verdeling door de hele pan.

KOUDGREPEN   
Doordat de grepen van kunststof zijn gemaakt, 
worden ze minder snel heet. 

TRENDY DESIGN   
Stijlvol vormgegeven pannen De Conical Cool 

Glas combineert een robuust, trendy design met 
gebruiksgemak.

De BK Conical Cool Glas is gebaseerd op de BK Conical+, één van de populairste 

pannen uit het BK assortiment.  De pannen zijn aan de binnenzijde voorzien van een 

handige maatverdeling. Doordat de grepen van kunststof zijn gemaakt, worden ze 

minder snel heet. De grepen en stelen liggen zo prettig in de hand en zorgen voor 

een stevige grip tijdens het kookproces. De glazen deksels maken het mogelijk om 

het kookproces te volgen zonder de deksel op te tillen en warmte te laten ontsnap-

pen. Dat scheelt energie. De BK Conical Cool Glas is voorzien van een ingekapselde 

sandwichbodem die zorgt voor een snelle opwarming en perfecte warmteverdeling 

door de hele pan.

SNELLE REINIGING 
De pannen kunnen na gebruik in de vaatwasser 
gereinigd worden.

 POPULAIR  EN ENERGIEBESPAREND

BK CONICAL
COOL GLAS
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SOEPPAN

HOOGGLANS
EDELSTAAL
INH. 5 LITER

 GERAFFINEERDE EENVOUD

BK PROFILINE

SCHENKRAND 
Deze serie is voorzien van een bovenrand die 

is omgekruld tot een handige schenkrand. 
Hierdoor is het mogelijk om hete vloeistoffen 

veiliger af te gieten en schoner te schenken.
 

RUIMTEBESPAREND
Deze pannenserie is zo ontworpen dat de 

verschillende pannen gemakkelijk in elkaar 
passen. Hierdoor zijn de pannen ruimtebespa-

rend te stapelen zonder ze te beschadigen. 

GROOT ASSORTIMENT 
Deze serie past zowel in een éénpersoons

huishouden als in een groot gezin. 
De pannen zijn verkrijgbaar vanaf Ø 12 cm 

voor kleinere hoeveelheden tot Ø 24 cm voor 
grotere porties. 

SNELLE OPWARMING  
De pannen zijn vervaardigd van 18/10 hoog-
waardig roestvrij edelstaal met een ingekapselde 
sandwichbodem. Dit zorgt voor hygiënisch 
gebruik van de pannen en een snelle opwarming. 
De pannen kunnen in de vaatwasser gereinigd 
worden.

PERFECTE GRIP  
Deze serie is voorzien van stevige vuurvaste 
grepen en stelen. Zo blijven de pannen onder 
alle omstandigheden veilig te hanteren tijdens 
het verplaatsen en afgieten.

De BK Profiline is een pannenserie zonder opsmuk die ongecompliceerd 

gemak biedt op elk fornuis. De BK Profiline pannen hebben een body 

van hoogglans gepolijst roestvrij edelstaal. De BK Profiline is voorzien 

van een sandwichbodem die zorgt voor een snelle opwarming en goede 

warmteverdeling door de hele pan. De BK Profiline is geschikt voor alle 

warmtebronnen, inclusief de oven.

“Een 
serie zonder 

opsmuk. 
Precies mijn 

smaak”
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KOOKPAN 14 CM
BK PROFILINE

KOOKPAN 16 CM
BK PROFILINE

KOOKPAN 18 CM
BK PROFILINE

KOOKPAN 20 CM
BK PROFILINE

SOEPPAN 24 CM
BK PROFILINE

STEELPAN 14 CM
BK PROFILINE

STEELPAN 16 CM
BK PROFILINE

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5693.214 Ø 14 1,2 21x15x11 0,7 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5693.216 Ø 16 1,6 23x17x13 0,9 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5693.218 Ø 18 2,5 26x19x14 1,1 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5693.220 Ø 20 3,5 29x21x15 1,3 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5693.224 Ø 24 6,0 34x25x17 1,8 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5693.614 Ø 14 1,2 32x17x13 0,6 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5693.616 Ø 16 1,6 38x18x19 0,8 kg
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KOOKPAN 16 CM
BK EXCELLENT

KOOKPAN 18 CM
BK EXCELLENT

KOOKPAN 20 CM
BK EXCELLENT

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5210.216 Ø 16 1,5 26x17x15 1,0 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5210.218 Ø 18 2,0 29x19x15 1,8 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5210.220 Ø 20 2,5 30x21x16 1,4 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5210.224 Ø 24 5,0 36x25x16 2,0 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5210.824 Ø 24 2,0 44x27x10 2,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5210.617 Ø 16 1,5 32x17x15 0,6 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5210.840 Ø 20 2,5 22x20x24 1 kg

SOEPPAN 24 CM
BK EXCELLENT

HAPJESPAN 24 CM
BK EXCELLENT

STEELPAN 16 CM
BK EXCELLENT

FLUITKETEL 
BK EXCELLENT

EEN WARE
EYE-CATCHER

PROMINENTE
GREPEN
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SCHENKRAND
Deze serie is voorzien van een bovenrand 

die is omgekruld tot een handige schenkrand. 
Hierdoor is het mogelijk om hete vloeistoffen 

veiliger af te gieten en schoner te schenken. 

SNELLE OPWARMING  
De pannen zijn vervaardigd van 18/10 
hoogwaardig roestvrij edelstaal met een 
ingekapselde sandwichbodem. Dit zorgt voor 
hygiënisch gebruik van de pannen en een snelle 
opwarming. De pannen kunnen in de vaatwasser 
gereinigd worden.
 

AFGERONDE BINNENZIJDE 
De body en bodem van deze pannen lopen 
aan de binnenzijde naadloos en afgerond in 
elkaar over. Het voordeel van deze vloeiende 
overgang is dat de gerechten gemakkelijk 
omgeroerd kunnen worden en dat de pannen 
eenvoudig gereinigd kunnen worden.  

ENERGIEBESPAREND
Deze serie pannenserie heeft stootvaste 

glazen deksels. Het glas geeft een perfect 
zicht op het kookproces zonder de deksels op 

te hoeven tillen. Hierdoor blijft de warmte in 
de pan constant en kan er energiebesparend 

gekookt worden. 

MAATVERDELING 
Deze serie is aan de binnenzijde voorzien 

van een nauwkeurige maatverdeling. Hierdoor 
is het mogelijk om zonder gebruik van een 

maatbeker toch nauwkeurig vloeistoffen af te 
meten. 

 EIGENZINNIG EN ENERGIEZUINIG

BK EXCELLENT

BK Excellent is de eigenzinnige serie van BK. Met zijn bolle wanden en 

prominente grepen en knoppen, is het een ware eyecatcher op het 

fornuis en op tafel. BK Excellent kookt energiezuinig dankzij de com-

binatie van warmtebehoud door de glazen deksel en snelle opwar-

ming en warmteverdeling door de ingekapselde sandwichbodem.

PERFECT 
ZICHT

OP HET KOOK-
PROCES
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KOOKPAN 16 CM
BK KARAAT+

KOOKPAN 18 CM
BK KARAAT+

KOOKPAN 20 CM
BK KARAAT+

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5065.216 Ø 16 1,6 27x18x13 1,0 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5065.218 Ø 18 2,1 29x20x14 1,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5065.220 Ø 20 2,8 31x22x18 1,6 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5065.224 Ø 24 6,2 35x26x20 2,1 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5065.617 Ø 16 1,6 39x18x13 1,2 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5065.840 Ø 20 2,5 23x20x25 0.9 kg

SOEPPAN 24 CM
BK KARAAT+

STEELPAN 16 CM
BK KARAAT+

FLUITKETEL 
BK KARAAT+

GEBRUIKERS-
VRIENDELIJK

STEVIGE
KOUDGREPEN
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GEBORSTELD
EDELSTAAL 18/10

HOOGGLANS
DEKSEL

 STIJLICOON EN SUPER HANDIG

BK KARAAT+

SCHENKRAND
Deze serie is voorzien van een bovenrand 

die is omgekruld tot een handige schenkrand. 
Hierdoor is het mogelijk om hete vloeistoffen 

veiliger af te gieten en schoner te schenken. 

SNELLE OPWARMING  
De pannen zijn vervaardigd van 18/10 
hoogwaardig roestvrij edelstaal met een 
ingekapselde sandwichbodem. Dit zorgt voor 
hygiënisch gebruik van de pannen en een snelle 
opwarming. De pannen kunnen in de vaatwasser 
gereinigd worden.
 

RUIMTEBESPAREND 
Deze pannenserie is zo ontworpen dat 
de verschillende pannen gemakkelijk in elkaar 
passen. Hierdoor zijn de pannen ruimtebespa-
rend te stapelen zonder ze te beschadigen.  

STIJLICOON
Karaat+ is hét icoon van BK. 

Een stijlvolle, degelijke en betrouwbare pan, 
van alle kookgemakken voorzien; typisch BK! 

VEILIG KOKEN  
Deze serie is voorzien van stevige kunststof 

koudgrepen en –stelen. Het speciale kunststof 
wordt niet snel warm. Zo blijven de pannen 

onder alle omstandigheden veilig te hanteren 
tijdens het verplaatsen en afgieten.

De BK Karaat+ is hét icoon van BK. De body is vervaardigd uit geborsteld 

roestvrij edelstaal dat mooi contrasteert met de hoogglans gepolijste 

deksel. De BK Karaat+ is voorzien van een ingekapselde sandwichbo-

dem die zorgt voor een snelle opwarming en goede warmteverdeling 

door de hele pan. De BK Karaat+ is geschikt voor alle warmtebronnen, 

inclusief de oven tot 160°C.
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KORTE
KOOKTIJD

BEHOUD VAN
VITAMINEN

GEPOLIJST
BK SNELKOOKPAN

GEBORSTELD
BK SNELKOOKPAN

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5927.406 Ø 22 4 47x25x17 2,8 kg

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

B5928.506 Ø 22 4 47x25x17 2,8 kg
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DIAMETER 
Ø 22 CM

NUTTIGE 
INHOUD VAN 

4 LITER

TÜV - GS 
Getest en gekeurd volgens internationaal 

erkende richtlijnen.

STOOMMANDJE
De BK snelkookpan is ook zeer geschikt om 

gerechten te stomen middels de bijgeleverde 
stoommand. De stoommand hangt boven het 
water, zodat het gerecht door een combinatie 

van hoge druk en stoom gaar gestoomd wordt.  

SNELLE OPWARMING  
De pannen zijn vervaardigd van 18/10 
hoogwaardig roestvrij edelstaal met een 
ingekapselde sandwichbodem. Dit zorgt voor 
hygiënisch gebruik van de pannen en een 
snelle opwarming.

VEILIG KOKEN  
Deze pannen zijn voorzien van stevige 
kunststof koudgrepen. Het speciale kunststof 
wordt niet snel warm. Zo blijven de pannen 
onder alle omstandigheden veilig te hanteren.

SNEL EN GEZOND  
Met de BK Snelkookpan kook je de gezondste 

gerechten in de helft van de tijd, terwijl er twee 
keer zo veel vitaminen en mineralen behouden 
blijven ten opzichte van normaal koken. In een 

snelkookpan wordt een gerecht onder hoge druk 
bij een temperatuur ver boven de 100°C gekookt. 

Dit verkort de kooktijd.

 SNEL KOKEN, GEZOND ETEN

BK SNELKOOK-
PAN

“Als ik 
weinig tijd 

heb pak ik de 
snelkookpan”

Snel koken, gezond eten. De BK Snelkookpan laat zien dat gezond 

koken ook kan als je niet veel tijd hebt. Met de BK Snelkookpan kook 

je de gezondste gerechten in de helft van de tijd, terwijl er twee keer 

zo veel vitaminen en mineralen behouden blijven ten opzichte van 

normaal koken. Met de stoommand is het mogelijk om gerechten te 

stomen in de snelkookpan. De BK Snelkookpan wordt geleverd met 

een boekje met snelle gezonde recepten.
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COMBINATIE 
TUSSEN TAJINE 
EN STOOFPOT

SLOWCOOKER XS
BK SLOWCOOKER

Artikel nr. Doorsnede Inhoud Afmeting Gewicht

H4010.008 Ø 15 0,5 16x16x11 0,9 kg
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 BEWUST EN GEZOND

BK 
SLOWCOOKER

De BK Slowcooker is dé nieuwe trend op kookgebied. Het is een slimme 

combinatie tussen een tajine en een terracotta stoofpot die internationaal 

bekroond is met o.a. de prestigieuze Red Dot Award. De gerechten worden 

in de BK Slowcooker langzaam gaar gestoomd zonder uit te drogen of aan 

te bakken. De BK Slowcooker is eenvoudig in gebruik, stapelbaar en bestand 

tegen een temperatuur van maximaal 230°C.

TERRACOTTA 
Het ene gedeelte van de Slowcooker 

is onbehandeld, het andere is wit geglazuurd. 
Terracotta heeft een absorberende eigenschap. 

Na het weken van de Slowcooker in water, 
hoeft er geen bakproduct worden toegevoegd.

SILICONEN RINGEN
Aan allebei de kanten bevinden zich 

siliconen ringen.Deze bieden bescherming 
van de Slowcooker en een stabiele basis op 

elke ondergrond. Door de ringen is 
de Slowcooker eenvoudig stapelbaar.  

RECEPTENBOEK  
Om meteen gezond aan de slag te kunnen 
met de BK Slowcooker, ontvang je bij aankoop 
een boekje met een aantal heerlijke gezonde 
recepten.

VEELZIJDIG  
De BK Slowcooker is op twee manieren te 
gebruiken. Zowel voor eenpersoons gerechten 
of bijgerechten als voor een grotere gezins-
maaltijd.

GEZOND  
Vitamines, mineralen, geuren en smaken 

blijven optimaal behouden door een bereidings-
wijze zonder toegevoegde oliën en vetten.

PRIJSWINNEND DESIGN  
De BK Slowcooker heeft een Red Dot Design 
Award gewonnen. De Red Dot Design Award is 
een prestigieuze internationale product design 
prijs die wordt toegekend door het Design 
Centrum Nordrhein Westfalen in Essen, Duitsland. 
Het doel van de prijs is het belonen van onder-
scheidend design en trendsetters.

DE TREND
OP KOOKGEBIED
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CHECK
WWW.BK.NL
VOOR HET 

COMPLETE BK 
ASSORTIMENT
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“BK, 
voor mij 
de beste 

keus’
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CONTACT
Tel:   +31 79  3 680 440
Fax:   +31 79  3 680 595

verkoop@bk.nl
sales@bk.nl

SERVICE
Containerweg 9

2742 RA  Waddinxveen
  Tel:   +31 180-820960

service@bk.nl

BK COOKWARE BV
Rotterdamseweg 196

2628 AR Delft
P.O. Box 11

2600 AA Delft
The Netherlands 

www.bkcookware.com 
www.bk.nl 
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Rotterdamseweg 196,  2628 AR Delft
P.O. Box 11, 2600 AA Delft
The Netherlands / www.bk.nl 

T: +31 79 3680440 / F: +31 79 3680595   
verkoop@bk.nl / sales@bk.nl / www.bkcookware.com


