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Ny web-side
Norild hjemmeside har fått
nytt og forbedret innhold.
Oversikt over nyheter,
produkter og tjenester finner
du på www.norild.no

Norild har nylig mottatt designutmerkelsen for Kjølemøbelserien ”Design 2100”.  Møbelserien
som har vært på markedet en stund, er så langt en stor suksess.  Juryen ga følgende
uttalelse av våre kjølemøbler:

“Norild Kjølemøbelserie ”Design 2100” er en positiv nyvinning for dagligvarebransjen.
Kjøledisken har en estetisk tiltalende hovedform. Store glassflater gir god eksponering av
ferskvarene på et stort areal, noe som underbygger salget. Det er generelt god detaljering, og
det er positivt at termometeret synes for kundene.”

“Merket for God Design”
tildelt Norilds kjølemøbelserie

KULDE-mediaKULDE-media

Matavfall i butikken skal adskilles
fra øvrig avfall og oppbevares
kjølig. Nor-Bossi er en løsning
som ivaretar dette behovet.
Kjøleskapet er enkelt å plassere.
Avfallsdunker plasseres rett inn i
skapet. Sett i støpselet og
avfallsskapet er ferdig til å tas i
bruk. Informasjon fås fra Mentz
Helbostad på tlf. 69 818124

Matavfall



Kiwi Askim
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Knut Bakken
Adm. dir.

Produktutvikling, design
og temperatur

Det var fantastisk flott å motta
designprisen på vår
egenutviklede kjølemøbelserie
”Design 2100”. Et synlig bevis på at produktet har gode
kvaliteter og løsninger. Norild har i sin strategi tatt i
bruk design som et offensivt virkemiddel i produkt-
utvikling og markedskommunikasjon. Våre kunder i
dagligvarebransjen setter svært høye krav, og vi
fokuserer på å tilfredsstille behov innenfor design og
rasjonell drift samt krav til temperatur.
Designprisen ga oss en bekreftelse på at vi har lykkes
i vårt arbeid.

Vi opplever stadig negativ fokus på dagligvare-
forretninger som ikke tilfredsstiller næringsmiddel-
tilsynets krav til temperatur i ferskvarediskene. Nå
senest er det stor oppmerksomhet i Sverige på
mangelfull oppbevaring av pålegg. Avisoppslag av
denne art kan være kritisk for en dagligvarebutikk.
Norild satser nå offensivt i Sverige. Norilds
konkurransefortrinn med brukervennlig design på
møblene og unike temperaturløsninger gjør at vi har
store forhåpninger til vår inntreden på det svenske
markedet.

Norilds kjølemøbler er et av markedets ledende produkter.
Dette fikk vi bekreftet ved tildelingen av ”Merket for God
Design” på Designdagen 28. november i fjor. Norild har
hatt en bevisst strategi for å utvikle produkter som
tilfredsstiller dagligvarens behov for produkteksponering,
driftseffektivitet og temperaturløsninger. I tillegg til
tiltalende moderne design er det lagt stor vekt på
brukerfordelene. ”Norild-henget” og ”Norild-hylla” er unike
løsninger som ivaretar temperaturen i kjølereolen. Volum i
diskene er stort, varene presenteres på en salgseffektiv og
delikat måte.  Det er lagt til rette for enkel montasje,
renhold og service, og ikke minst innebærer lavt
energiforbruk besparelser for kjøpmann. Juryen i Norsk
Designråd vurderte møbelserien ut fra følgende kriterier:

•Særpreg/Nytenking •Formuttrykk/estetikk
•Helhet •Miljøhensyn
•Funksjoner/brukerfordeler •Materialvalg/konstruksjon

Miljøvennlige kjølemøbler:
Kjølemøbelserien ”Design 2100” er utviklet og produsert ut
fra miljøhensyn.  Alle bestandeler er bevisst valgt for å
ivareta miljøet, og alle prosesser foretas mest mulig
hensynsfullt med tanke for energiforbruk, avfall og miljø for
øvrig.

Brukervennlig design

organisasjonsnytt:
Norild  har nylig inngått avtale med Expo
Butiksutrustning AB.  Firmaet skal være Norilds
representant for salg av kuldemøbler til det svenske
markedet.  Bak selskapet står Sivert Lindborg som har
lang erfaring fra ledende stillinger i det  svenske
dagligvaremarkedet.  Tidligere har Norild inngått
avtale med Svensk Butiksservice AB om installasjon,
service og vedlikehold av møblene.

Økt satsing i Sverige

DESIGNPRISEN:

Norild hadde leveransen av kjøle-/
frysemøbler og rom samt kuldeteknisk
anlegg til den nye Kiwibutikken i Askim.
Butikken er på 600 kvm, og åpnet før
jul i fjor.

NY BUTIKK:



DRIFTS-TIPS:
Vasker du diskene og
maskinrommet jevnlig?

Jevnlig renhold er ikke bare viktig for å holde et høyt
kvalitetsimage ovenfor kundene.  Vel så viktig er
renhold  for å opprettholde jevn og god temperatur i
diskene slik at varene ikke forringes.  Kjølemøblenes
ytelse og varighet forbedres ved jevnlig service og
renhold, og ikke minst vil energiforbruket reduseres.
Ikke glem maskinrommet! Et viktig poeng for
butikkenes stadig fokus for lavere driftskostnader.

Varmen kommer
ofte brått på. Når
utetemperaturen og
butikktemperaturen
stiger, kan det bli en
stor utfordring å
opprettholde rett
temperatur i
kuldemøblene og
drift på kulde-
anleggene. Norild anbefaler derfor full
servicegjennomgang i forkant av sommersesongen.
Norild har et stort serviceapparat som kan bistå med
servicen, ta kontakt på 69 81 81 71

En svensk undersøkelse avslører skremmende høyt
innhold av bakterier i pålegg.  Av 200 stikkprøver sto
halvparten til strykkarakter.  I en butikk var samtlige
prøver dårlige. Kundene anbefales å se på
termometeret i disken.
(Kilde:  www.aftenposten.no 8.2.02)

Sverige: Bakteriesjokk i pålegg!

Har du avtalt service før
sommervarmen setter inn?

EnergiskapAKTUELT:

Energiskapet er en komplett løsning der kuldeteknikk,
ventilasjon, varmegjenvinning og styring integreres i
en enhet. Løsningen optimaliserer ressursbruken slik
at energiforbruket reduseres betraktelig.  Kombinert
med Norilds kuldemøbler kan driftsbesparelsene
ytterligere forsterkes.  Energiskapet krever lite areal,
og er ideell der butikkarealet er begrenset.

Energiskap hos Spar Greåker

Spar kostnader med energiskap!

Obs Lagunen
Obs Lagunen reåpnet i november i fjor,
og fremstår som et av kjedens
flaggskip på i alt ca. 6000 kvm.
Norild leverte blant annet kuldemøbler,
kulderom, energiskap og meieritorg.

REÅPNING:

fra Aftonbladet 8. februar 2002



Spar Greåker i Sarpsborg er nylig reåpnet og fremstår som et nytt og moderne
supermarked på ca. 1100 kvm. ”Mottakelsen fra våre matglade kunder har vært over all
forventning” sier butikksjef Geir Karlsen og Øystein Eng, driftssjef i Spar.

Spar Greåker er kjent for sin fokus på ferskvare, noe som ytterligere er forsterket i
oppgraderingen. ”Vi får presentert våre produkter på en utmerket måte i kjølemøblene
fra Norild.”

Fruktdisken er delt i to der
halvparten er en tradisjonell
reol med speil, og den
andre delen en reol  med
skråstilte hyller. Skråhyllen
er utmerket for frukt- og
grøntprodukter som kan
eksponeres i kasser. ”Vi har
siden åpningen solgt mer av
enkelte produkter enn det vi
før solgte på et år!”  sier
Øystein Eng. ”Frukt- og
grøntavdelingen viser en
fantastisk omsetnings-
utvikling etter omgjøringen!”

I valg av kuldemøbler har vi
vært opptatt av løsninger
som ivaretar stabil
temperatur på ferskvarene.
”Så langt er erfaringene svært positive. Vi har temperaturer i både kjøl- og frysediskene
som er meget tilfredsstillende” sier Geir Karlsen som var delaktig i beslutningen om å
velge kjølemøbelserien “Design 2100” fra Norild.

Maskinromsløsningen består av et energiskap med kompressorer, kondensatorer,
elektrisk tavle og ventilasjonsaggregat. Alt ble montert og testet på  fabrikken hos
Norild, og deretter plassert i butikken. Dette medførte kortere byggetid enn forventet.
Energiskapet krever mindre gulvareal, og det forventes lavere energiforbruk fremover.
”Vi er veldig fornøyd med løsningene og sluttresultat i butikken”, sier Spar-teamet
Øystein og Geir, - omsetningsutviklingen er svært positiv!”

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: 69 81 81 81

Fax: 69 81 81 80

post@norild.no
www.norild.no

-Et selskap i Glava-gruppen
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20% rabatt på hjørnebeskyttere
Beskytt kuldemøblene.
Ut april har vi 20% rabatt på hjørnebeskyttere.
Pris eks. mva og montasje.

Pris nå fra kr. 684,-
Ta kontakt med Ole Bjørn Løken på tlf. 69 81 81 22
for bestilling, eller se på www.norild.no, her finnes
eget bestillingsskjema.

Spar Greåker

Driftssjef Øystein Eng og butikksjef Geir Karlsen.


