
Om oss

Om Nordsjö

Nordsjö har funnits i mer än 100 år. Nordsjö grundades 1903 under namnet Nordström och Sjögren. Under 
åren har mängder med svenska hus målats med vår färg. Fina gamla trähus i skärgården, nya radhus, 
moderna villor, skolor och arbetsplatser. Kökssoffor, fönster, väggar, golv, trädgårdsmöbler, tak med mera.

Under mer än 100 år har generationer av duktiga yrkesmålare valt att arbeta med Nordsjö färg. För varje år, 
varje målat hus, varje penseldrag har vi lärt oss allt mer om färg och kulörer.

Nordsjö ingår i AkzoNobel koncernen. AkzoNobel är ett mångkulturellt företag som förser kunder över hela 
världen med färg och kemi. Akzo Nobel har för närvarande 55 000 medarbetare i över 80 länder. 
Huvudkontoret ligger i Nederländerna. AkzoNobel är världens ledande färgföretag med verksamhet i 60 
länder och ca 22 000 anställda i färggruppen. Vi har mer än 200 års samlad erfarenhet. Inte bara av att 
utveckla och tillverka färg, men också av att erbjuda skräddarsydda lösningar för våra kunders skiftande 
behov. Vår innovativa förmåga och vår internationella räckvidd är vår styrka. Miljöansvar är en central del i 
utvecklingen av vårt högteknologiska produktsortiment. Vi levererar mycket mer än färg till våra kunder 
tack vare starka varumärken, oöverträffad teknologi, service och distribution, tillsammans med vårt fokus på 
kontinuerlig utveckling av produkter, koncept och tjänster.

Historik

1903 Företaget startas av Axel Nordström och Albin Sjögren

1903 Första butiken öppnar i Valhalla Palatset vid Gustav Adolfs Torg i Malmö

1905 Tillverkning av linoljepasta startas

1933 Flytt av tillverkningen till Husarkasernerna – där Kronprinsen ligger idag

1937 Tillverkning av Bindol startas

1948 Flytt av tillverkningen till dagens anläggning i Sege utanför Malmö

1950 Bindolat – den första latexfärgen från Nordsjö

1955 Nordsjö först med färdigblandat sandspackel

1960 Bindoplast – Nordsjö’s första “moderna” latexfärg

1960 Färgcenter-kedjan startas

1963 Tintorama introduceras. Första moderna brytsystemet i Europa



1970 Färgtema AB bildas. Efterföljare till Färgcenter

1971 Alkydtillverkning startas vid anläggningen i Sege

1973 Automatisk brytmaskin lanseras

1985 Tinova-programmet introduceras

1993 Nordsjö certifieras enligt ISO 9001

1994 Nordsjö blir en del av AkzoNobel som är världens största färgtillverkare

1996 Nordsjö får som första färgtillverkare i Europa rätt att använda EU:s miljömärkning EU-blomman

1996 Nordsjö certifieras enligt ISO 14001

1997 Nordsjö får som första svenska färgleverantör godkänt att använda Astma- och Allergiförbundets 
symbol på hela Bindoplast-sortimentet.

1997 Ett helt nytt lösningsmedelsfritt brytsystem introduceras och hela Bindoplast-sortimentet kan märkas 
med EU-blomman

2003 Tinova VX lanseras – en unik produkt och teknologi som inte behöver grundmålning

2005 Nordsjö Butiker AB:s butikskoncept Nordsjö Idé & Design lanseras

2006 Nordsjö lanserar Sveriges första vattenburna fönsterfärg

2008 Nordsjö lanserar Murtex V Nanotec – en ny unik fasadfärg utvecklad genom nanoteknologi

2010 Nordsjö lanserar Nordens första miljömärkta spackel – Eco Spackel

2011 - Nordsjö lanserar Light & Space (numera Nordic Light) som med helt ny teknologi reflekterar upp till 
40 procent mer ljus än vanlig väggfärg.

2012 - Nordsjö utökar sitt snickerifärgssortiment med Superfinish som ger en extremt hård och slitstark yta 
samt har en fantastisk utflytning.

2014 - Nordsjö lanserar nytt nordiskt sortiment under ny profil.

2014 - Nordsjö lanserar den banbrytande appen Visualizer som för första gången gör det möjligt för 
användare att se kulören på sina väggar i realtid, innan det målats en enda droppe färg.

2014 – Nordsjö samarbetar med Artscape som skapar ett färggladare Malmö med några imponerande mural-
målningar på ett flertal fasader.

2015 – Nordsjö lanserar Diamond Floor, som är en Svanen-märkt golvfärg som är extremt fläck- och 
reptålig.

2015 – Nordsjö går med i projektet Sätt färg på Göteborg som syftar till att skapa sysselsättning och främja 
integration samt sätta färg på Göteborg fram till stadens 400-årsjubileum 2021 - www.sattfargpa.se [1]

2016 – Nordsjö lanserar Easy2Clean, en väggfärg som är extremt avtorkningsbar.

2016 – Nordsjö samarbetar åter med Artscape som skapar 18 fantastiska mural-målningar runt om i 
Göteborg.

http://www.sattfargpa.se


2017 – Nordsjö och Artscape sätter färg på Värmland då 29 internationella artister skapar hela 32 mural-
målningar i ett flertal kommuner – www.artscape.se [2].

– Nordsjö lanserar Nordsjö Professional Xtreme 1, en Svanenmärkt takfärg vars teknologi motsvarar vad en 
professionell målare förväntar sig av en riktig färg.

2018 – Nordsjö lanserar Colour Tester, en ny innovativ lösning för provmålning med färg och mini-roller i 
ett.

– Nordsjö lanserar Nordsjö Professional Expert App, en uppgradering från den tidigare appen med nya 
funktioner som projekthantering och datablad för produkt, miljö och säkerhet.

– Nordsjö lanserar Nordsjö Professional Shop som erbjuder yrkesmålarna möjlighet att beställa produkter 
med click & collect-funktion eller leverans samma dag, men även tillgång att hantera företagets fakturor, 
projekt och framtida materialbeställningar.

close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Upptäck inredningstrender och idéer i vårt nya månatliga nyhetsbrev

Jag godkänner att mina personuppgifter får behandlas av AkzoNobel, inklusive övriga företag inom 
AkzoNobel-koncernen samt enheter som agerar å deras vägnar.

Markera kryssrutan för att godkänna sekretesspolicyn.

Jag samtycker till att få personligt anpassade nyhetsbrev från AkzoNobel, att få information om AkzoNobels 
produkter (och tjänster), inklusive från övriga företag inom AkzoNobel-koncernen..., och Läs mer
, för vilka AkzoNobel kan analysera mina personuppgifter, inklusive de preferenser jag har delat med 
AkzoNobel, min köphistorik online och offline, och min registrerade användning av AkzoNobels 
webbplatser och appar. AkzoNobel kan kontakta mig via e-post, brev, sms, appar, sociala media eller via 
andra kommunikationskanaler som jag har tillhandahållit. Vad innebär detta?

Markera kryssrutan om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera 
Mer information om hur vi använder dina personuppgifter finns i vårt integritetspolicy
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