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Energiskap med isvann

Sommeren 2003 gikk bra!

Minimal kuldemediefylling med Energiskap og sekundærmedier.
Norild’s Energiskap inneholder kulde- og ventilasjonsanlegg for butikken og løsning for
gjenvinning av kondensatorvarmen. Løsningen er en optimal løsning med hensyn til
energiforbruk, god plassutnyttelse, lavt lydnivå og enkel installasjon/vedlikehold.

Energiskapet er nå videreutviklet slik at det også kan leveres med isvann som
sekundærmedie for kjøleutstyret. Isvannsløsning sammen med at kondensatorene er
plassert rett over kuldeanleggene, reduserer behovet for kuldemedium og høye avgifter til
et minimum.

Med “Energiskap” unngår man tørrkjølerløsning med pumpesystem som fordyrer
anleggene vesentlig og normalt øker energiforbruket.

Vi går nå en ny sommer raskt i møte. Til tross for perioder
forrige sommer med meget høye temperaturer, greide alle
våre kjølemøbler i modell-serien “Design 2100”
temperaturkravene på -1/+4 °C (NS-EN-441, 3 M0).
Det er nok et bevis på at våre møbler leverer hva vi lover.
Vi er stolte av våre kjølemøbler og gleder oss allerede til
sommeren, håper den blir lang og varm!
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LEDER’N
Erik Folkestad begynte som ny
Prosjektleder i april 2003. Han
vil arbeide med tilbud, pro-
sjektering og ledelse av
prosjekter. Erik er 40 år gammel,
bor i Sarpsborg og er utdannet
maskiningeniør og arbeidet sist i
fimaet Teknotherm i Halden med prosjektledelse
innen kuldeteknikk.

Ny Prosjektleder

REÅPNING: Centra Høvik

Det er vår og vi gleder oss
til sommeren, en god og
varm sommer. Deler alle
den gleden? Hva om Mattilsynet kommer og kontrollerer
kjølemøblene midt i den varmeste ferieuken?

Undertegnede sover godt om natten i visshet om at vår
prisbelønte kjølemøbelserie holder hva vi har lovet, rett
temperatur i kjølevarene, -1/+4 °C (M0). Vårt målrettede
arbeid har gitt resultater og vi ønsker nå Mattilsynet
velkommen til å kontrollere vårt utstyr når de måtte
ønske! Kjøleutstyret er testet for å innfri de strenge
norske kravene og er dokumentert i henhold til europeisk
norm, NS-EN-441, 3 M0.

Nå ser vi resultater på mer enn bare varetemperatur. Vi
har lykkes med å snu en negativ trend resultatmessig til
en positiv utvikling for selskapet, også markedsmessig.
Norild satser nå for fullt på å bli en nordisk leverandør og
vi gleder oss over flere leveranser og mange gode ordrer
i Sverige.

Svak krone og lav rente gir økt aktivitet og kjøpekraft, et
godt grunnlag for våre kunder til å investere i nytt og
bedre kuldeteknisk utstyr. Utstyr som er miljøvennlig og
krever mindre avgifter, sparer energi og som for øvrig
holder mål.

To konkrete løsninger som vi nå har en meget stor
etterspørsel etter er frukt-/grønt reoler og Energiskap
med isvann. Norild arbeider nå med å videreutvikle
Energiskapet for i fremtiden å benytte CO2  i stedet for
isvann som sekundærmedie til kjøleutstyret samt
direktefordampning med CO2 i fryseutstyret.

Forrige år fikk vi den nasjonale miljøprisen
“Glassbjørnen” for vår forskning og innovasjon innen
miljø. Jeg kan love at Norild skal markere seg positivt
også i inneværende år.

Kjøp kvalitet fra Norild, en av de teknologisk ledende
leverandørene til dagligvarebutikker i Europa og eneste
norske produsent.

Centra Høvik reåpnet forretningen
den 13. november i høst etter å ha
vært stengt for renovering i 2 uker.
Fremtidens supermarked og Norges flotteste ferskvarehus er beskrivelser
som er benyttet om denne nye butikken. Norild har i løpet av den meget
korte stengningsperioden greid å demontere eksisterende utstyr samt
levere og montere nye kjøle-/frysemøbler og nytt kuldeteknisk utstyr. Vi er
stolte av vår leveranse samt å være med å forme fremtidens butikkonsept
sammen med NorgesGruppen.

ORGANISASJONSNYTT:

Ny Elektroansvarlig

Ansatte i Norild AS

Ny Markedssjef
Rune Kristiansen overtok
stillingen som Markedssjef 1.
januar i år. Rune er 41 år fra
Yven i Østfold og er utdannet
ingeniør fra Østfold
Ingeniørhøyskole og økonom fra
BI. Han har fem års erfaring som
prosjekting. og salgssjef i Kværner Kulde i Norge og
USA og senere fem års erfaring fra Sabroe
Refrigeration Inc., Seattle, USA. Etter det har han
vært fem år som salgs-/markedssjef i Norcool AS,
Sarpsborg og fire år i Brynild Produksjon AS,
Fredrikstad, som daglig leder.

Lars Helvik kom tilbake til Norild
i april 2003 som
Elektroansvarlig etter å ha
arbeidet 5 år med PLS/SD-
anlegg til kraftverk hos Malthe
Winje Automasjon. Han er
utdannet elkraftingeniør og er
35 år. Lars har tidligere innehatt samme stilling i
Norild i 5 år.
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REÅPNING:
ICA Wallinders, Sverige FRUKT OG GRØNT:

Nye konsepter

ICA Wallinders i Karlstad reåpnet en ny og utvidet
butikk den 26. november 2003. Norild hadde gleden
av å levere og montere alle kjølemøbler som inngår
i denne butikken. Leveransen innbefattet mer enn
38 løpemeter med flerplans kjølereoler, 6 m åpen
meierifront, 6,25 m frukt og grønt og 13 løpemeter
med betjent og ubetjent eksposedisk.

Frukt- og grøntavdelingen ved Spar Bryne

Det satses nå mye på frukt og grønt i
dagligvarehandelen. Mens man tidligere benyttet
reoler uten kjøling eller kun befuktningsanlegg,
installerer man nå kjølte reoler for å heve
kvaliteten og øke holdbarheten på varene. I den
forbindelse har man også introdusert flere
hylleplan i reolene, gjerne med et mindre speil i
toppen.

Norild leverer i dag “state of the art” kjølereoler for
frukt og grønt med temperaturregulering/kontroll i
forskjellige soner i reolene, bl.a. med
lavtemperatursoner for salat m/hurtig avtining.

Frukt- og grøntavdelingen ved Centra Høvik

km-des-03.pmd 29.03.2004, 20:193



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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30% salgsøkningNYHET:

VI HAR LØSNINGEN:
Norild eksposé - frys med buet, temperert, løftbar
glasstopp med lys. Leveres i standard lengder fra
1100 mm. til 2200 mm. (større lengder leveres  ved
sammenkobling av standardmodellene), med
elektronisk styring, ventilert kjølesystem,
varmgassavriming, automatisk fordamping av
tinevann og med “skråstilt” eksponeringsplan.
Ta kontakt med Mentz Helbostad på e-post
mentz.helbostad@norild.no
eller pr. telefon 69818124 for mer informasjon.

Eksposé Fryser
Leverandører av frossen sjømat har gitt oss indikasjoner på at markedet
for det brede utvalg av frossen sjømat er i ferd med å ta av i Skandinavia.

Ny kombinert varm og kald løsning til ICA Hallstahammar, Sverige
I forbindelse med ønske fra det svenske markedet har Norild videreutviklet konseptet med
kjølte torg til en integrert løsning der varmeskapet er en del av kjøletorget. Løsningen gir unike
muligheter for salg av varme retter med kjølt tilbehør. Foreløpig er løsningen kun levert til en
butikk i Sverige, ICA Hallstahammar. Der har salget av blant annet grillet kylling gått opp med
30 % på grunn av denne løsningen.
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