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Norilds nye kuldemøbelserie er basert på kjøpmannens behov for økt salg, lekker design og
reduserte driftskostnader. Unike løsninger innebærer besparelser i den daglige butikkdriften!
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Leif Madsen har nylig
startet som prosjekt-
ansvarlig i Norild AS.
Leif er 49 år og har
lang erfaring fra bransjen.

.

Norild har
nylig levert
330 egg-
kjølere til
Rema 1000
butikkene.

Obs bruker store
ressurser på
oppgradering av sine
stormarkeder. Norild har i
den forbindelse fått store
ordre til Obs Lagunen og
Obs Lillestrøm. Begge
butikkene gjennomfører
en total fornyelse.

Bilde fra Mega Kirkenes
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Norilds kjølemøbler er et av markedets ledende produkter.  Design 2100
har moderne og elegant design og tilfredsstiller dagligvarebutikkenes og
myndighetenes krav til temperatur, lavt energiforbruk, enkelt vedlikehold
og rasjonell bruk. Løsning for å ivareta produkteksponering er satt i fokus.
Kjølemøblene er  ”et fat hvor varene frambys på en synlig og delikat måte.”
Møbelserien er meget brukervennlig  med tanke på montasje, service,
renhold og fleksibilitet.

• Elegant og effektiv vareeksponering
• Lavt energiforbruk
• Enkelt og rasjonelt vedlikehold
• Unik løsning for lave temperaturer
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Knut Bakken    Adm. dir.

Kjære lesere, velkommen til vår
første utgave av “Kulde-Media”.

Jeg håper at vi med vårt nye media
kan bringe nyheter, gode tips og
faglig stoff som engasjerer og
interesserer deg og andre aktører i dagligvarebransjen.

“Design 2100”, vår nye kjølemøbelserie, ble lansert
forrige år med en ubetinget suksess. Norild har utviklet
en produktserie som har til formål å ivareta den
profesjonelle kjøpmannens behov for moderne og
kostnadseffektive kjølemøbler.

Jeg har meget stor tro på produktserien der vi spesielt
fokuserte på følgende mål:

• Eksponering av varer med moderne og tidløs
design

• Innfri spesielt strenge, norske krav til varetemperatur
• Lave driftskostnader ved lavt energiforbruk og

enkelt vedlikehold
• Rasjonell produksjon med stor kapasitet og høy

kvalitet som gir konkurransedyktige produkter

Vi har utviklet produktserien basert på nye løsninger
som bl.a ”Norild- hylla” og ”Norild-henget”. Løsningene
er unike til en fornuftig pris.

Norild har som visjon å være en av de ledende
kuldetekniske bedriftene i Norden med Nord-Europa
som marked.

Nå starter vi i Sverige der vi har inngått installasjons- og
serviceavtale med Svensk Butiksservice AB, den største
kuldeentreprenøren i Sverige innen dagligvarehandelen.

Norild har i lang tid arbeidet med utvikling av nye
miljø- og energivennlige kuldeanlegg.  En komplett
butikk med kuldemediene CO2 og ammoniakk vil bli
levert  neste år.

Norild har solid kompetanse innen gjenvinning av varme
og andre energibesparende tiltak i dagligvarebutikker.
Ønsker du å diskutere dette  - ta kontakt slik at vi kan
presentere løsninger som  gir store besparelser for den
enkelte butikk.

Med vennlig hilsen
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Norild inngikk i sommer en avtale med Svensk
Butiksservice AB om installasjon, service og vedlikehold
av våre kjøle- og frysemøbler i Sverige. Vi regner med
å starte leveranser til Sverige i første halvdel av 2002.
Vårt eksportfremstøt er i samsvar med Norilds
strategiplan.

Svensk Butiksservice AB er den største
kuldeentreprenøren i Sverige innen dagligvarehandelen.
De har hovedkontor i Västerås samt regionkontorer i
Stockholm, Tranås, Gøteborg, og Malmø. De hadde 115
ansatte og en omsetning på ca. 220 mill. SVK i 2000.

Vi er i gang med å presentere våre produkter for det
svenske markedet, og har hatt innledende samtaler med
store dagligvarekjeder i Sverige. Som leverandør til alle
dagligvarekjedene i Norge, ser vi åpenbare synergier i å
kunne tilby løsninger for de norske kjedenes samarbeids-
partnere i Sverige og etter hvert i hele Norden.



“Kjell Inge, butikksjef hos COOP Prix Torsby i Vennesla sier
seg
kjemperfornøyd med Norilds meieriløsning.  Kuldemøblene
gir et varetrykk
utenom det vanlige, og salget av meieriprodukter har økt
betraktelig.”
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For å tilfredsstille spesielt strenge, norske krav til
temperatur har vi innført “Norild-Hylla”.
Løsningen innebærer at hyllene bærer kald luft frem til de
mest utsatte varene. I tillegg til å senke temperaturen gir
“Norild-Hylla” en mer riktig luftstrømning som igjen
reduserer energiforbruket og behovet for avtining.

Tilsvarende løsning har vi innført for varer på piggheng,
“Norild-Henget”. En kassett blir montert under hylla der
man ønsker piggheng. Kassetten fører kald luft frem til
piggene og hylla slipper tilsvarende kald luft rett ned over
de mest utsatte varene. Dermed sikrer man meget lave og
stabile temperaturer over hele pigghenget.

Erfaring, tverrfaglig kompetanse og nytenkning sammen
med nitidig uttesting i avansert laboratorium over flere
år, har skapt løsninger som innfrir krav fra Næringsmiddel-
tilsynet.  Norild er alene om løsningene - så langt!
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Anne Østli, Meny Nordstrand uttaler:
“Næringsmiddeltilsynet var på besøk for temperaturkontroll i slutten
av august. Etter målingene var de meget godt fornøyd med
temperaturene i kjølereolen. Vi fortalte næringsmiddelkonsulenten
om det nye systemet med luftutblåsning i hyllene og de ble meget
imponert over løsningen og resultatet.”

Anne Østli foran kjølereolen som ble
levert av Norild i august dette år.
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Norild har de siste 8 årene
arbeidet med utvikling av
nye miljø- og
energivennlige
kuldeanlegg til
dagligvarebutikker. En
prototype, et anlegg med
kuldemediene CO2 og
ammoniakk, er under
utprøving i bedriftens
laboratorium. Norild vil med denne miljøsatsingen være
en av de teknologisk ledende leverandørene til
dagligvarebutikker i Europa.
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Næringsmiddeltilsynet har hyppige
kontroller i dagligvarebutikkene for å sjekke
kjøledisker, - resultatet er nedslående!.  Ni av ti
kontrollerte butikker oppbevarer kjølevarene for varmt,
viser en nylig undersøkelse.

• Visste du at en kjølereol fungerer bedre full av
varer enn halvfull eller tom!

Luftgjennomstrømningen blir bedre, og energiforbruket
reduseres med rett lastet kjølereol.

• Vet du at mye av problemene kan unngås ved
jevnlig service!

Kuldeytelsen reduseres med tette kondensatorer.
Norild har stort serviceapparat, ta kontakt.

“Kjell Inge, butikksjef hos COOP Prix Torsby i Vennesla sier
seg kjempefornøyd med meieritorgløsning. Norilds kuldemøbler
gir et varetrykk utenom det vanlige, og salgsutviklingen er
svært positiv.”
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Meny Gol åpnet 11.oktober, et
fullstendig nytt og moderne
supermarked som fikk en flott
mottakelse fra kundene.  Ikke
minst var Anne Grethe Pedersen
og og Jan Svello, innehavere av
Meny Gol svært fornøyd på
åpningsdagen.

Vi bestemte oss for å bygge ny
butikk på Gol der matgleden skulle settes i fokus. For oss
var det dermed et vesentlig poeng at  matvarene ble
presentert og eksponert på en innbydende måte sier Anne
Grethe.

Vi fikk hjelp av tekniske fagfolk til å vurdere de ulike
leverandørene, og vi brukte mye tid til å gjennomgå
løsninger fra ulike kjøle- og fryseleverandører. Hos
kjøpmann Arnfinn Evensen på Meny Stange fant vi det vi
lette etter. Kjøle- og frysemøblene var meget innbydende,
og varene ble presentert på en fremragende måte! At
kjølemøbelserien ”Design 2100” var av godt norsk design
og levert  fra Norild AS -  trenger jeg vel ikke å fortelle,
sier Anne Grethe med et smil rundt munnen.

Vår opplevelse av Norild har så langt utelukkende vært positivt. En meget profesjonell og seriøs
samarbeidspartner, hvor vi hele veien fikk komme med innspill og ønsker.

”Norild hylla” er en ny opplevelse for oss, og det er en trygghet å vite at varene i kjølereolene blir
oppbevart med rett temperatur. ”Norild-henget” -  løsning for varer på piggheng er bare fantastisk,
og du, husk å få med at næringsmiddelkontrollen var veldig fornøyd med at vi valgte søyler på
eksposerekka, avslutter Anne Grethe. Med den oppfølgingen vi har fått og med så dyktige kjølemontører,
har jeg bare lovord å komme med, skyter Jan Svello inn.

Takk for praten og lykke til med ny butikk…, rekker jeg å få sagt før ekteparet ”rusher” videre til nye
oppgaver, på denne begivenhetsrike dagen.

Norild AS
Postboks 113

1801 Askim
Norge

Tlf: +47 69 81 81 81
Fax: +47 69 81 81 80

E-post:
post@norild.no
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Julerushet nærmer seg! Har du behov for
ekstra kjøl-/frysekapasitet?
Vi har “Plug-In” på lager. Rask levering.

Ta kontakt med salgssjef
Mentz Helbostad på tlf. 69 81 81 24
mentz.helbostad@norild.no
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EKSEMPEL: Lengder: 716 mm og 1000 mm
Dybde: 719 mm  Leveres i kjøl eller frys.
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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 AS har en moderne fabrikk i Askim, Norge. Forhandlernett for salg, montasje
og vedlikehold er etablert over hele Norge og i Sverige.

Ansvarlig for Kulde-media: Norild AS  post@norild.no    Opplag: 1500 stk.
Konsulent: Odeon AS  h-scheie@online.no    Layout: tim-studio  bodil@tim-studio.no


