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Norild fikk Glassbjørnen

KULDE-media
Norild - vinner av miljøprisen

På “verdens miljødag” den 5. juni 2003 ble den nasjonale
miljøprisen Glassbjørnen delt ut for første gang i et storslått
arrangement på Raddisson SAS hotel Plaza - Norild ble første
bedrift i Norge til å motta denne prestisjetunge prisen i klassen
Innovasjon. Totalt var 60 bedrifter nominert til prisen som ble delt ut i
klassene Innovasjon, Økodesign, Gjenvinning og Årets bedrift. (les mer side 3)

Tidligere miljøvernminister Siri Bjerke overrekker Glassbjørnen til
markedssjef Espen Myhre og administrerende direktør Knut Bakken

Førstesiden i Smaalenenes avis 6.juni

Plastikk gardiner redusere eksponeringen av varer i
kjølediskene. Med de rette kjølemøblene er det ikke
behov for disse gardinene. Norild’s prisbelønte
kjølemøbelserie “Design 2100” innfrir Norske
Hygieneforskrifters krav til temperatur, -1/ +4 °C.

Vi garanterer at disse temperaturkravene oppfylles
uten bruk av plastgardiner. Møblene er testet i.h.t.
NS-EN-441 med omgivelsestemperatur +25 °C og
60 % relativ fuktighet.

Ut med plastikk gardiner



LEDER’N

ORGANISASJONSNYTT:
Espen Myhre startet
den 1. mars som ny
markedssjef med
ansvar for salg og
markedsføring i Norge,
så vel som på
eksportmarkedet.
Espen er 39 år
gammel, utdannet
ingeniør og MBA,  med
en bred internasjonal
erfaring innen salg og
markedsføring - fra
firmaene Ericsson og
Siemens.

Ny Markedssjef

I 2002 innledet Norild
eksportfremstøt mot
vårt naboland i øst -
Sverige. Det ble
inngått samarbeids-
avtaler om salg med
Expo Butiksutrutsning
Svenska AB og på
installasjon/service
med Huurre Service
AB (tidligere Svensk
Butiksservice).
Vi begynner nå å kunne se spirene av denne satsningen
med leveranser av kjøledisker til fire
dagligvareforretninger i Sverige (Vivo Matpressen -
Stockholm, Kvantum - Gøteborg, ICA Supermarked -
Hallstadhammar og ICA Supermarked Wallinders -
Karlstad). Tilbakemeldingene Norild mottar på disse
leveransene er meget positive. Den gode kritikken får
Norild for god møbeldesign, enkel og rask installasjon,
god vareplassering og ikke minst riktig temperatur.
Denne omtalen gir oss godt håp om at vår eksport vil
øke sterkt i tiden fremover. I den forbindelse er det også
godt å se at vi nå får ekstra hjelp av valutaen når den
norske kronen nå svekkes mot den utenlandske
valutaen.

Eksportsuksess

Nor-Shop 2003 ble
avviklet v/Norges
Varemesse fra tirsdag
4. til fredag 7. februar,
totalt var det 34 000
besøkende på messen.
Norild’s stand var
meget godt besøkt,
også fra Sverige, og vi
fikk meget gode tilbake-
meldinger på våre
produkter og løsninger

Nor-Shop 2003

Norild’s representant i Sverige, Sivert Lindborg, mottar meget
positive tilbakemeldinger fra ferskvaresjef Bo Hagsér på
leveransen av kjøledisker til Kvantum Gøteborg.

Vi er meget stolte over å bli tildelt “Glassbjørnen”, en
nasjonal miljøpris innen “Innovasjon”. Prisen ser vi på
som en anerkjennelse for det utviklingsarbeidet vi har
lagt ned i over ti år. Selv om man ikke blir rik av priser,
er det en inspirasjon til videreutvikling og
markedsføring av løsningen.

“Den endelige kuldeløsningen” med naturlige medier
kan redusere inntil 40 % av energiutgiftene til drift av
kuldeanlegg i dagligvarebutikker. Norild vil med denne
miljøsatsningen styrke sin stilling som en av de
teknologisk ledende leverandørene til dagligvare-
butikker i Europa.

Det går mot enda en varm sommer. Værprofetene har
spådd at årets sommer blir lang og varm - er du
forberedt på det? Vi mener selv å være forberedt med
vår prisbelønte kjølemøbelserie “Design 2100”.  Den
innfrir tøffe norske krav til temperatur uten bruk av
plastgardiner.

Takket være bl.a. møblenes fremragende
temperaturegenskaper, øker nå Norild’s eksport til
Sverige. Vi gratulerer vår svenske samarbeidspartner
Sivert Lindborg med leveransene så langt og ønsker
han lykke til med det videre arbeid.



GLASSBJØRNEN:

Den 5. juni fikk Norild, som første bedrift i Norge
miljøprisen “Glassbjørnen”. Totalt var 60 bedrifter
nominert til prisen som ble delt ut i klassene Innovasjon,
Økodesign, Gjenvinning og Årets bedrift. Bak denne
miljøprisen står Miljøverndepartementet, NHO og GRIP.
Prisen, som ble overrakt av tidligere miljøvernminister
Siri Bjerke, vant Norild for “den endelige kuldeløsningen”
- bruk av de naturlige kuldemediene ammoniakk og CO2.
Kritiske deler av løsningen er patentert i Norge, USA,
Russland og Australia - i tillegg er det foreløpig inne
patentsøknad i 25 andre land.

Juryens hadde følgende vurdering av Norild’s bidrag; “Den endelige kuldeløsningen” bidrar til redusert
miljøbelastning gjennom bruk av et miljøvennlig kuldemedium og redusert energiforbruk. For brukeren vil
denne løsningen bidra til besparelser gjennom fritak fra avgifter og lavere energiforbruk. Løsningen legger
dessuten grunnlag for næringsutvikling og industrivirksomhet og fyller derfor Innovasjonsprisens mål om
nytenking, nyskaping og bruk av miljøvennlighet som konkurransefortrinn”.

To fordeler med den “Den endelige kuldeløsningen” er  den reduserte
miljøbelastningen og det reduserte energiforbruket.
I Statsbudsjettet for 2003 ble det innført miljøavgifter på kuldemedier,
nivået på avgiftene blir beregnet ut fra kg CO2 ekvivalenter. I et vanlig
supermarked vil det kunne være totalt 250 kg kuldemedium og kostnadene
for bruk av de avgiftsbelagte kuldemediene til slikt anlegg vil utgjøre
ca. 150.000 kroner - dette kan sammenliknes med de naturlige
kuldemediene (NH3 og CO2) som ikke er avgiftsbelagt.

I tillegg kan det nevnes at den “Den endelige kuldeløsningen” har et
redusert energiforbruk på mellom 20 og 40% takket være god
systemløsning og egenskapene til kuldemediene som gir høyere
fordampingstrykk og mulighet for lavere kondenseringstrykk.
Den totale besparelsen i avgifter og energiforbruk vil variere avhengig av
anleggets størrelse. I tillegg til disse konkrete besparelsene i investeringer og driftsutgifter
- finnes det også muligheten for å kunne profilere seg som en miljøvennlig dagligvareforretning.

Til Norild for -den endelige kuldeløsningen-

Smaalenenes avis 10.juni

Fortjent feiring!

BYTTET TIL NYTT: Prix Lilleaker
NY BUTIKK: Rema 1000

Bjerkebanen
Rema 1000 forsetter
utbyggingen av nye butikker.
I begynnelsen av mai måned
åpnet Rema 1000 en ny
butikk med et areal på ca.
1100 m2 ved Bjerkebanen.
Norild har hatt gleden av å
levere energiskap, kjøle-/
fryserom, ventilasjon og
komplett kuldeteknisk
montasje.

Prix Lilleaker har nylig byttet ut alle gamle kjøle-
og frysemøbler med nye, i tillegg er kuldeutstyret i
kjøle- og fryserom oppgradert. Det er også
installert nytt, komplett kjølemaskineri der
kondenseringsvarmen brukes til oppvarming av
butikklokalet gjennom ventilasjonsanlegget.
Butikksjef Ragnar Lystvedt er meget fornøyd med
leveransen og gjennomføringen av prosjektet.

Juryens begrunnelse

Kuldemedieavgift

Energiforbruk



Norild AS er en ledende produsent og totalleverandør av kjøle-/frysemøbler og kuldeanlegg med
komplette varmegjenvinnings-/ventilasjonsanlegg til dagligvareforretninger. Produktspekteret
består også av kuldemøbler med innebygde aggregater, - såkalte ”plug-in”-produkter.

Norild har en moderne fabrikk i Askim, Norge. Forhandlernett for salg, montasje og vedlikehold
er etablert over hele Norge og i Sverige.

Norild AS
Postboks 113

1801 Askim
Tlf: +47 69 81 81 81

Fax: +47 69 81 81 80
post@norild.no
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REÅPNING:

Behandling av ferskvarer i dagligvarebransjen ble mye
omtalt i media i 2002, og nå ser Næringsmiddeltilsynet
nærmere på mulighetene og kravene rundt nedkjøling i
forbindelse med sine kontroller/besøk i forretninger.
Norild har løsningen - vi kan tilby forskjellige modeller
av skap for nedkjøling/nedfrysing av ferskvarer i rustfritt
stål, alt etter behovene i din butikk. Modellene har
nedkjølingskapasitet fra 18 kg til 90 kg på 90 min.
( Krav - 120 min.), nedfrysingskapasitet fra 10 kg til 50
kg på 240 min. Temperaturområdet for nedkjøling
er; + 70°C - + 3°C. Temperaturområdet for nedfrysing
er; + 70°C - - 18°C. Modellene kan leveres med
innebygd maskin eller for tilknytning til sentralanlegg.
Ta kontakt med Mentz Helbostad på mail
mentz.helbostad@norild.no eller pr. telefon 69 81 81 24 om du vil ha mer informasjon.

Nedkjøling-/Nedfrysningsutstyr

Joker Torvet i Kristiansand reåpnet 02.05.03
som SPAR Torvet. Norild leverte kjøle- og
frysemøbler, inklusive en ferskvarerekke og
stod for utvidelse av eksisterende
maskinkapasitet.
Det ble også levert et PC-basert
loggesystem for temperaturovervåking.

Spar Torvet - Kristiansand

Sommerservice
Det er ikke for sent å bestille
sommerservice på kuldemøbler og
driftsanlegg. Norild har er stort
serviceapparat som kan bistå med
service. Ta kontakt på 69 81 81 71


