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Nautilus Sjø – Ledende leverandør av tjenester 
og produkter til maritim næring
Nautilus Sjø, et datterselskap i Kystrederiene.

Vår målsetting er å være 

et ledende maritimt selskap, 

som leverer tidsriktige 

tjenester og produkter til 

den maritime næringen. 

Innovasjon, bærekraft, og 

kvalitet skal være gjennom-

gående i Nautilus Sjø.

 

Vi skal hele tiden søke etter 

å skape nye tjenester og 

produkter, slik at vi er i stand 

til å tilpasse oss endringer i 

markedet, og behovet til 

våre kunder.

 

Med Kystrederiene i ryggen 

står vi samlet om å bidra til 

bedre sikkerhet for personellet, 

materiellet og det maritime 

miljøet, samt økt kvalitet på 

produksjon og leveranse.

 

www.nautilussjo.no

https://nautilussjo.no/
https://kystrederiene.no/
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TESS har mer enn 60 servicesenter langs 

hele kysten til din disposisjon som kjenner 

behovene og kravene i havbruksnæringen. 

Nærhet til kunden, kvalitet, kompetanse, 

kapasitet og service er noen av våre 

nøkkelord. Produkter, tjenester, service og 

oppfølging fra oss gir deg og din bedrift 

økt oppetid.

Vi har stort fokus på individuelle behov og spesifikasjoner og bistår med skreddersydde tekniske løsninger. 

En nøkkel til vekst er godt merdemiljø – det skaper vi sammen med våre kunder og leverandører. 

Dette gir oss muligheten til å være din profesjonelle, fleksible og nyskapende samarbeidspartner. 

havbruk@tess.no  https://tess.no/havbruk-1

TESS har mer enn 60 servicesenter langs hele kysten til din disposisjon som kjenner behovene og kravene i fiskerinæringen. 

Nærhet til kunden, kvalitet, kompetanse, kapasitet og service er noen av våre nøkkelord. Produkter, tjenester, service og oppfølging 

fra oss gir deg og din bedrift økt oppetid.

Vi har stort fokus på individuelle behov og spesifikasjoner og bistår med skreddersydde tekniske løsninger. 

Dette gir oss muligheten til å være din profesjonelle, fleksible og nyskapende samarbeidspartner.

fiskerinett@tess.no  https://tess.no/produkter-og-tjenester/fiskerinett-1

Velkommen til Havbruksnett
 TESS - havbrukets tekniske fag-
handel som kjenner behovene og 
kravene i havbruksnæringen.

Velkommen til Fiskerinett
TESS - fiskerinæringens tekniske faghandel som kjenner behovene og kravene i næringen.
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 17 x 189 = 3,220 m
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Sjømatdagene 2022 arrangeres på Scandic Hell 29.-30.03.
Følgende utstillere har stand i vrimlearealet på hotellet:

Stand Firma
1 Junior consulting 
2 Travelnet 
3 Ledig
4 Ledig
5 Maritech AS
6 Unifon AS
7 Ledig
8 Ettiketto AS
9 Anticimex AS
10 Skala AS
11 Nippon Gases AS
12 Nippon Gases AS
13 Ledig
14 Entec AS
15 Ledig
16 SGS Analytics Norway AS
17 A Atea AS
17 B Hofseth AS
18 Formuesforvaltning AS
19 Sands Advokatfirma DA
20 Sparebank 1 MN
21 Norengros AS +Smurfit Kappa AS
22 Labolytic AS
23 Svea Finans AS
24 Ledig
25 Hyperthermichs AS
26 DS Smith AS
27 Ledig
28 Ledig
29 TESS AS
30 VWR International AS
31 Ask Group AS
32 IF Skadeforsikring
33 Herde Industrier AS
34 Vard Aqua Sunndal AS
35 Servicegrossistene AS
36 Bunkers Oil AS
37 Silikal Nordvest AS
38 Ledig
39 Pharmaq AS
48 Aqua Group AS
49 Winterstiger AS
50 Atradius AS
 MPack AS

Informasjon og påmelding: https://sjomatdagene.no/

Program: https://sjomatbedriftene.no/2022/02/11/se-programmet-for-sjomatdagene-2022/
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92328 HJERTESTARTER 
ZOLL AED PLUS MED VESKE 
OG BATTERI 

Næringslivets støtteapparat
Alle priser eksl. mva. Miljøvederlag kan tilkomme. Det tas for behold om trykkfeil og utsolgte produkter. Enkelte bilder kan avvike noe.

KAMPANJEPRIS

Hjertestarter kan 
redde liv
I Norge rammes over 3000 personer 
årlig av hjertestans. Når uhellet er ute 
er det for sent å kjøpe.

Zoll AED Plus hjertestarter tilbyr førstehjelperen en 
komplett livredningspakke. AED Plus er både 
hjertestarter og trinn-for-trinn veileder ved hjerte-
lungeredning. Apparatet tar førstehjelperen gjennom 
alle deler av behandlingen ved hjelp av tydelige 
illustrasjoner og norsk tale. Zoll AED plus har bare èn 
elektrode - noe som gjør det enklere å plassere den 
korrekt. 

Bestill i Norengros nettbutikk eller ring din 
kontaktperson.

1099992328 HJERTESTARTER 
ZOLL AED PLUS MED VESKE 
OG BATTERI 

Næringslivets støtteapparat
Alle priser eksl. mva. Miljøvederlag kan tilkomme. Det tas for behold om trykkfeil og utsolgte produkter. Enkelte bilder kan avvike noe.

KAMPANJEPRIS

Hjertestarter kan 
redde liv
I Norge rammes over 3000 personer 
årlig av hjertestans. Når uhellet er ute 
er det for sent å kjøpe.

Zoll AED Plus hjertestarter tilbyr førstehjelperen en 
komplett livredningspakke. AED Plus er både 
hjertestarter og trinn-for-trinn veileder ved hjerte-
lungeredning. Apparatet tar førstehjelperen gjennom 
alle deler av behandlingen ved hjelp av tydelige 
illustrasjoner og norsk tale. Zoll AED plus har bare èn 
elektrode - noe som gjør det enklere å plassere den 
korrekt. 

Bestill i Norengros nettbutikk eller ring din 
kontaktperson.

10999

https://www.norengros.no/
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Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS) ble etablert i 1994. Vi arbeider for å gi våre aksjonærer 
de beste prisene i markedet på en rekke ulike produkter og tjenester. 

Selskapet har i dag 3600 aksjonærbedrifter fra små og store bedrifter i fiskerinæringa.

  FIAS har avtaler med følgende samarbeidspartnere: 

Ansatte i FIAS-bedrifter og medlemmer i Norges Fiskarlag kan nå også benytte disse avtalene.

Reisebyråtjenester Vinduer på nett Hotell HotellForsikringer Overnatting Reisebyråtjenester Telefoni
if ... Skadeforsikring

Slanger, drift- og vedlikeholdsprodukter

Kontor-, lager- og verkstedinnredning

Drift og vedlikeholdsrekvisita

Rekvisita og driftsmateriell

Plastposer

Finansielle tjenester

Næringsmiddelrenhold

Kartongemballasje

Konsulenttjenester, kjemi og vaskeanlegg

Flyreiser

VVS og elektro

Frysereoler, kverner og pumper

Maskiner og emballasje

Profilering og yrkesklær

Bemanning

Labutstyr og emballasje

Telefoni

Plasthaller

Telefonitjenester

Vinduer på nett

if ... Skadeforsikring
Forsikringer

gjennom IF-avtalen
Pensjonsforsikring

Emballasje

Skadedyrbekjempelse

Raniplast AS
PE- og HD produkter av film, ark, sekker

pallehetter, strekkfilm

Rengjøringsmidler, maskiner og utstyr

Energiløsninger

Emballasje og lab-utstyr

Krydder, stivelse og hjelpestoffer

Hotell

Sikkerhetsstyringssystemer 
og andre tjenester

Totalleverandør på emballasje og rekvisita

Elektro-materiell

Plastemballasje

Gaveesker for laks og ørret

Regnskap og rådgivning

Arbeidshansker

Utstyr til næringsmiddelbransjen

Festemateriell og byggevarer

Analysetjenester

Hotell

Finansiering, fakturering, inkasso

Næringsmiddelhygiene
og skadedyrbekjempelse

Emballasjeprodukter

Bølgepapp

Skadedyrbekjempelse

Reisebyråtjenester

Mattrygghet, kvalitet og HMS

Ulike kvalitetskurs og tjenester

Analysetjenester

Leverandør til næringsmiddelindustrien

Overnatting

Maskiner og vedlikehold

Gassprodukter

Etiketter

Fullsortiment grossist

Rekruttering

Massivpapp

Emballasje og maskiner

Papir, tørk og dispensere

Mat og drikke

Datafangst og merking

Reisebyråtjenester

Telefonitjenester

Rekvisita

Industrimaling

Forbruksvarer, kjemikalier og rekvisita

Hygienematter og desinfeksjonsmidler

Reisebyråtjenester

Flytebrygger

E-læring/kursvirksomhet

Bedriftshelsetjeneste

Gassolje, strøm og energi

Kredittforsikring

IVAR

AS




