Om oss

Nordsjö har eksistert i mer enn 100 år. Nordsjö ble grunnlagt i 1903 under navnet Nordström och Sjögren. I
løpet av årene har mengder med svenske hus blitt malt med vår maling. Fine gamle trehus i skjærgården, nye
rekkehus, moderne villaer, skoler og arbeidsplasser. Samt kjøkkenbenker, vinduer, vegger, gulv,
hagemøbler, tak etc.
I mer enn 100 år har generasjoner av dyktige yrkesmalere valgt å arbeide med Nordsjö maling. For hvert år,
hvert malte hus, hvert penselstrøk har vi lært oss mye mer om maling og farger.
Nordsjö inngår i AkzoNobel konsernet. AkzoNobel er et flerkulturelt foretak som forsyner kunder over hele
verden med maling og kjemi. AkzoNobel har for tiden 55 000 medarbeidere i over 80 land. Hovedkontoret
ligger i Nederland. AkzoNobel er verdens ledende malingsforetak med virksomhet i 60 land og ca 22 000
ansatte i malingsgruppen. Vi har mer enn 200 års samlet erfaringer. Ikke bare fra å utvikle og tilvirke
maling, men også fra å tilby skreddersydde løsninger til våre kunders skiftende behov. Vår innovative evne
og vår internasjonelle rekkevidde er vår styrke. Miljøansvar er en sentral del i utviklingen av vårt
høyteknologiske produktsortiment. Vi leverer mye mer enn maling til våre kunder takket være sterke
varemerker, uovertreffelig teknologi, service og distribusjon, sammen med vårt fokus på kontinuerlig
utvikling av produkter, konsept og tjenester.
Historikk
1903 Bedriften startes av Axel Nordström och Albin Sjögren
1903 Første butikken åpner i Valhalla Palatset ved Gustav Adolfs Torg i Malmö
1905 Produksjon av linoljepasta starts
1933 Flytting av produksjon til Husarkasernerna – der Kronprinsen ligger idag
1937 Produksjon av Bindol starts
1948 Flytting av produksjon til dagens anlegg i Sege utenfor Malmö
1950 Bindolat – den første latexmalingen fra Nordsjö
1955 Nordsjö er først ute med ferdigblandet sandsparkel
1960 Bindoplast – Nordsjös første “moderne” latexmaling
1960 Malingssenter-kjeden starts
1963 Tintorama introduseres. Første moderne brekkesystemet i Europa
1970 Färgtema AB grunnlegges. Etterfølgeren til Färgcenter
1971 Alkydproduksjon startes ved anlegget i Sege

1973 Automatisk brekkemaskin lanseres
1985 Tinova-programmet introduseres
1993 Nordsjö sertifiseres i henhold til ISO 9001
1994 Nordsjö blir en del av AkzoNobel som er verdens største malingsprodusent
1996 Nordsjö får som første malingsprodusent i Europa rett til å anvende EU:s miljømerking EU-blomsten
1996 Nordsjö sertifiseres i henhold til ISO 14001
1997 Nordsjö får som første svenske malingsleverandør godkjent bruk av Astma- och Allergiforbundets
symbol på hele Bindoplast-sortimentet.
1997 Et helt nytt løsemiddelsfritt brekkesystem introduseres og hele Bindoplast-sortimentet kan merkes med
EU-blomsten
2003 Tinova VX lanseres – et unikt produkt og med teknologi som ikke trenger grunning
2005 Nordsjö Butiker AB lanserer butikk-konseptet Nordsjö Idé & Design
2006 Nordsjö lanserer Sveriges første vannbaserte vindusmaling
2008 Nordsjö lanserer Murtex V Nanotec – en ny unik fasademaling utviklet gjennom nanoteknologi
2010 Nordsjö lanserer Nordens første miljømerkede sparkel – Eco Sparkel
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Få tilsendt vårt nyhetsbrev
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Jeg godtar at AkzoNobel behandler mine personlige opplysninger, inkludert behandling foretatt av andre
selskaper AkzoNobel-konsernet samt enheter som opptrer på deres vegne.
Please select the privacy policy consent checkbox
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Les vår personvernerklæring for å få mer informasjon om hvordan vi bruker dine personvernpolitikk.

