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Nye løsninger fra
Norild

“Næringsmiddeltilsynet er
skuffet over oppdagelsene”

KIWI Horten
I november åpner Kiwi ny
butikk i Horten. Norild har
fått leveransen av
energiskap med kulde-/
ventilasjonsanlegg samt
kjøle-/frysemøbler og rom.

”Norild-hylla” klarte
sommervarmen!
Norilds kjølemøbler har klart seg
godt til tross for denne sommerens
usedvanlige godvær. “Vi har hatt
svært lite problemer med våre
disker”, sier Ketil Nordal, serviceleder
i Norild. “Norilds kjølemøbelserie
“Design 2100” produseres i Norge, og
vi har lagt mye arbeid i utviklingen av
løsninger som tilfredstiller de spesielt
strenge kravene i Norge”.

Norild er valgt som
leverandør av kjøle-/
frysemøbler, kjøle-/
fryserom og maskiner til
den nye Meny forretningen
i Haugesund, Meny Gard.
Dette er en tidligere
Eurospar som nå
omprofileres til Meny.
Åpningen er 26.september.

Meny Gard,
Haugesund

Nye 4- og 7-plans kjøletorg
med 2 meters bredde lanseres
nå fra Norild, se side 3.

En av de første butikkene i
verden med kuldemediene CO2
og ammoniakk skal leveres i
inneværende år. Mega Tøyen
blir foregangsbutikken, les mer
på side 4.

Næringsmiddeltilsynet er skuffet over dagligvare-
bransjen. “I en seriøs dagligvarebransje skulle det ikke
være nødvendig for tilsynet å finne så dårlige resultater
som er avdekket her” sies det ut fra en kontroll utført i
Midt-Rogaland i juni og juli i år.

Norilds kjøledisker hos Coop
Prix Bjerka “besto med glans”.
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KULDE-media



LEDER’N

Knut Bakken
Adm. dir.

Hvordan er det mulig å
være norsk produsent?

Norild er et av de stadig
færre norske selskap med
produksjon i Norge.
Forutsetningene og
rammevilkårene for å
opprettholde industri-
sysselsettingen i norske
bedrifter har blitt
vanskeligere. Innenfor vår bransje er det intet unntak.
Norild er den eneste produsenten i Norge. I Norden er
det kun et fåtall aktører igjen. Bransjens struktur er under
endring med færre aktører som følge av oppkjøp og
nedleggelser.

Norild har under disse vilkårene vært avhengig av å
tenke annerledes og være endringsvillig. De senere år
har vi arbeidet kontinuerlig for å oppnå effektivitets-
forbedringer og tilpasse bedriften til konkurranse-
markedet. Vi har suksess med vårt produksjonsprinsipp,
såkalt “bilprodusentstrategi”, med utstrakt bruk av
underleverandører, “outsourcing/assembling”.
Produksjonsmetodene og logistikken videreutvikles
løpende for å holde kostnadene nede.

Norilds konkurransefortrinn er et sortimentet av høy
kvalitet med ledende løsninger, stor brukervennlighet og
god design. Kjølemøbelserien 2100 har mottatt
utmerkelsen ”God Design” som et solid kvalitetsstempel.
For oss er det av like stor betydning at løsningene faktisk
fungerer i praksis. I sommer fikk vi bekreftet at våre nye
løsninger holder mål. Til tross for lange varme perioder
opprettholdes temperaturen i diskene. Dette var ikke
tilfelle hos alle….!

Det er en tøff konkurranse, men vi har tro på at nærhet
til markedet og god kvalitet vil bli lagt stadig større vekt
i tiden som kommer.

Norild har de senere
år styrket sin markeds-
posisjon til tross for sterk
konkurranse med
internasjonale selskap.
Et av konkurransefortrinnene
er blant annet et effektivt og enkelt produksjonsprinsipp.

Norilds produksjonsstrategi er basert på de samme
prinsipper som benyttes blant annet av bilprodusentene,
- bruk av de beste underleverandører og ferdigstillelse
av produktene i egen fabrikk. Fabrikken får dermed stor
produksjonskapasitet og korte leveringstider. Fokus på
pris og kvalitet ivaretas ved å benytte komponenter og
deler fra blant annet lavkostland, og de beste under-
leverandører på sitt felt. Norild har egen elektroavdeling,
og en tverrfaglig kompetanse som benyttes for å
optimalisere løsningene.

Fraktkostnadene er minimale ved at sammenmontering
og ferdigstillelsen skjer i Norge. I Askim har vi et
laboratorie der alle nye modeller testes ut for å sikre
kvaliteten før produktene lanseres på markedet. Ved å
utvikle møblene i Norge ivaretas de strenge norske krav
til kvalitet, temperatur og renhold. Møblene er også
utviklet for å få en god vareeksponering selv med små
varemengder. Salgsvolumene er ofte betraktelig mindre i
butikkene i Norge enn hva de internasjonale møbel-
produsentene har lagt til grunn.

Konkurransedyktig
produksjons-prinsipp:

organisasjonsnytt: Nyansatte i Norild
Ny Teknisk SjefNy Innkjøpssjef

Norild har ansatt Gjerdmund
Vittersø som Teknisk Sjef med
ansvar for prosjektledelse,
elektroavdelingen samt service- og
monteringsavdelingene. Gjermund
er 42 år, utdannet sivilingeniør og
kommer fra Bærum Fjernvarme.
Han har tidligere vært rektor ved
Kjølemaskinistskolen i Trondheim.
Han tiltrer stillingen 1. desember
d.å.

Dag Olav Høgås er fra 1.oktober
ansatt som Innkjøpssjef med ansvar
for forhandlinger med nasjonale og
internasjonale leverandører.
Innkjøpsansvaret omfatter råvarer
og halvfabrikat, innkjøpt
ferdigprodusert utstyr samt
handelsprodukter. Stillingen
innebærer i tillegg forhandlinger og
inngåelse av avtaler med underentreprenører.
Dag Olav er 37 år, bor på Ørje og kommer fra
tilsvarende stilling i Flexit AS.

Fra jigg for sammensetning
av deler

Fra vårt datastyrte laboratorie



NYE TORGLØSNINGER

Ny 7-plans “Shop Around” løsning til
Vivo Matpressen i Stockholm!

Vi skal flytte vårt lager og har derfor en del plug-in
disker som vi selger til sterkt reduserte priser.

-Gondoler
-Impulsdisker
-Kjølereoler
-Rustfrie kjøle-/fryseskap
-Kjøle-/fryseskap med glassdør

Nå er det mulig å gjøre et kupp!! Be om pris.
Ta kontakt på e-post mentz.helbostad@norild.no
eller pr. telefon 69 818124

Begrenset antall, førstemann til mølla!

LAGERSALG:
Kjøledisker til redusert pris!

Norild satser offensivt i 2003, og vil delta med en
stor stand på Nor-shop, messen for leverandører
til handels- og servicenæringen.  Messen foregår
i februar 2003 i Norges Varemesse nye storstue
på Lillestrøm.

Reserver 4. - 7. februar neste år.
Nærmere informasjon og invitasjon vil komme.

“Nor-shop” februar 2003

NY BUTIKK: Meny Rasta
Norild leverte nylig kjølemøbler til den nye Meny
butikken på Rasta, Lørenskog. Butikken var tidligere
Matkilden og ble kjøpt opp av Norgesgruppen
tidligere i år.  Det er foretatt en omfattende
omprofileringsprosess hvor Norild deltok som
leverandør av kjøle-og frysemøbler.

Et nytt kundevennlig kjøletorg leveres nå fra Norilds
fabrikk i Askim.  I slutten av september vil Vivo
Matpressen i Stockholm ta i bruk vår nye Shop-around
løsning basert på 7-plans kjølereol.  Produktet inngår i
den prisbelønte kjølemøbelserien Design 2100.
Temperaturen ved 7-plansreoler er ofte en utfordring,
men erfaringer viser at “Norild-hylla” innfrir
temperaturkravene på en utmerket måte.
Sivert Lindeborg, Expo Butiksutrustning forteller at
interessen for Norilds kjølemøbler er meget positiv i
Sverige og er tilfreds med at svenskene har valgt å
prøve ut en ny modell.

Mega tar i bruk ny 4 plans kjølereol

Norild har nylig utviklet en ny 4-plans kjølereol.
Mega vil som den første kjeden få denne levert til Mega
Bergsøy og Mega Lom.

Reolen leveres i 1 meter og 1,25 meter seksjoner. Dette
gir unike kombinasjonsmuligheter og optimaliserer
utnyttelsen av gulvarealet.

4-plans reolen er svært egnet som kjøletorg, også kalt
Shop-around. Bredde på 2 meter med endeseksjoner
medfører en enkel tilpasning til de fleste planløsninger.
Den leveres med “Norild Hylla”, har lav front (31,5cm)
og dermed stort varevolum. Rullegardiner er standard
og reolen kan leveres med lys under hyllene.

med 2 meters endeseksjoner



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
www.norild.no
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DRIFTSTIPS:
Er det plassert plakater eller uoriginalt
utstyr i kjølereolen?  Kanskje dette er en
årsak til temperaturproblemene?  Alle
elementer som plasseres i disken vil
påvirke luftgjennomstrømningen og
dermed temperaturforholdene.  Norilds
piggheng,- ”Norild-henget” er dessuten
en del av den kuldetekniske løsningen.
Bruk kun originalt utstyr - da får du full
effekt av kjølemøbelet.

Unngå temperaturproblemer i reolen -
bruk originalt  piggheng

NYHET:

Rema er offensive og åpnet i vår
Rema 1000 Hommersåk med en
butikkflate på 750 kvm. Norild leverte
energiskap, kjøle-/fryserom og
foresto en komplett kuldeteknisk
montasje.

NY BUTIKK:
Rema Hommersåk

REÅPNING:

Rimi Karmsundgate reåpner i oktober. En
høyprofilert Rimibutikk som dobler
salgsarealet og etablerer det siste nye av
kuldeutstyr i butikken. En stor ferskvare-
avdeling vitner om en tøff satsning i
Haugesund.
Rimi har valgt Norilds 7-plans kjølereoler med
lav fronthøyde fremfor reoler med “normal”
front. På denne måte utnytter Rimi
gulvarealet og oppnår skikkelig varetrykk.

Rimi Karmsundgate,
Haugesund

Feil piggheng

“Norild-hylla”

Kaskadeanlegg med CO2 og ammoniakk
En revolusjon innen kuldeteknikken

Norild leverer det første anlegg i verden
med denne løsning i høst.

Norild har gjennom de siste årene arbeidet
med utvikling av nye miljø- og energi-
vennlige kuldeanlegg til dagligvarebutikker.
Prosjektet avsluttes i 2002 med
levering av en komplett installasjon
til Coop Øst. Mega Tøyen i Oslo er
dagligvarebutikken som får den
første installasjonen.
Systemløsningen gir vesentlig lavere
energiforbruk samt løser miljø- og
avgiftsproblemene som bransjen har
i dag. Norild har patentert deler av
systemløsningen. Mega Tøyen er stedet for første installasjon

av CO2 /ammoniakk løsning i verden.


