NOPA NORDIC

Nordens ledande
private labelproducent
Nopa Nordic är Nordens största och
ledande private label-producent inom
rengöringsprodukter, tvättmedel, diskmedel
och produkter för personlig hygien

Nopa Nordic grundades 1964 av Niels Thostrup och är fortfarande
i familjens ägo. I dag har företaget en anställd ledning och en
professionell styrelse som bidrar till att säkra ett klart fokus på
långsiktig utveckling, fortsatt kontinuitet och hög stabilitet.

kapaciteten och alltid är helt konkurrenskraftigt – utan att behöva
kompromissa med kvaliteten.
Nopa Nordic är ISO 9001- och 14001-certifierat och arbetar enligt
lean-principer.

Vi har en god soliditet, ett AAA-kreditbetyg och en stark kapitalberedskap som gör att företaget kan investera i ytterligare
kapacitet när det är nödvändigt.

Leveranssäkerheten är över 98 % och till våra kunder hör många
av de ledande dagligvarukedjorna i Norden, marknadsledande
detaljhandlare i Europa och ledande A-brands inom områdena
rengöring, tvättmedel, diskmedel och personlig hygien.

Företagets fabriker ligger i Danmark och företaget är en del av
Nopa Nordic-familjen som också omfattar dotterbolag i Sverige
och Tyskland samt Allison A/S vars starka miljö- och ekologiprofil
matchar perfekt till Nopa Nordics unika expertis inom hållbarhet
och miljömärkning.
Nopa Nordic är dessutom delägare i Chemical Flacer i Italien, en
ledande producent av diskmedelstabletter.
Dessa fokusområden har varit en avgörande del av företagets
DNA sedan grundandet och är en väsentlig orsak till att Nopa
Nordic i dag har en omfattande portfölj med gröna produkter
och marknadens största expertis och know-how inom miljömärkning och produkter för känslig hud.
Miljömedvetenheten har också haft stort inflytande på Nopa
Nordics produktionsanläggningar som har nolltolerans mot
optiska blekmedel och speckles i tvättpulver.

Förklaringen till denna framgång är ett konstruktivt och målinriktat
samarbete med kunderna med rådgivning och sparring samt
deltagande i produktutvecklingen. Detta sker mot bakgrund av
Nopa Nordics nära samarbete med universitet, testcenter och
råvaruproducenter samt vår erfarenhet av och insikt i marknader,
tendenser och konsumentbeteenden.
Nopa Nordic kan därför erbjuda produktutveckling med kundanpassade egenskaper, färger och dofter, kompetent rådgivning, ett
innovativt förpackningssortiment och en effektiv produktionsapparat.

Kontakta oss gärna för mer information om företaget:
Tel. +45 89 122 122 eller mail@nopanordic.com

Nopa Nordic använder dessutom endast el från förnybara energikällor och har ett eget slutet avloppssystem som förhindrar att
orenat avloppsvatten kommer ut i naturen.

NOPA NORDIC

Produktionsapparaten är helt automatiserad och vi investerar
löpande i ny teknologi så att företaget har den nödvändiga
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