PRESSEMELDING
tirsdag, 23. november 2021
SAK: Norner’s nye Polymer Exploration Centre er klart – vi flytter inn
Endelig er dagen kommet, vi er glade for å meddele at vårt nye teknologisenter er ferdig, og vi flytter inn i
løpet av de neste månedene. I dag markeres overdragelsen fra byggefirmaet til Norner.
Vårt nye hovedkvarter, Polymer Exploration Centre, ligger ved elvebredden i Porsgrunn, Norge, en av de mest
spennende industriregioner i verden. Det er et 4600 kvm moderne internasjonalt forsknings- og
teknologisenter for plastindustrien og vil levere forskningstjenester til hele verdikjeden.
Fasilitetene i det nye senteret omfatter laboratorier for avansert testing av kjemiske og mekaniske egenskaper
av polymere og kompositter. Vi har laboratoriepiloter for utvikling ny prosessteknologi og
katalysatorevalueringer. Teknologisenteret omfatter også et bredt utvalg av ekstrem holdbarhetstesting av
polymermaterialer og en høyteknologisk lab for plastbearbeiding, anvendelser, gjenvinning, og emballasje.
Dette vil være et globalt ledende senter for FoU innen polymere, gummi og komposittmaterialer.
«Vårt nye senter vil gi våre kunder en større og bedre opplevelse når de besøker oss. Laboratoriene og
produksjonsområdene er designet spesielt for å jobbe med kunder, noe vi tror vil resultere i en enda bedre
innovasjon. Sammen." Sier, Kjetil Larsen, CEO
Vi inviterer alle som har et prosjekt eller en forretningsidé til å diskutere med Norners eksperter? Polymer
Exploration Center er designet for innovasjon av morgendagens bærekraftige polymerløsninger. Vi inviterer til
diskusjon og samarbeid ved bruk av vår høyteknologiske maskinpark, avanserte laboratoriet og utstyr.
Vi leverer FoU og tekniske tjenester til ulike industrisegmenter hvor innovative løsninger av plast og
kompositter etterspørres. Vi ser frem til å ønske kunder velkommen til vårt nye internasjonale forsknings- og
teknologisenter i 2022.
«Det nye senteret har topp moderne fasiliteter, og vi fortsetter å investere i industrirelevante piloter og
laboratoriefasiliteter. Jeg ser frem til å ønske kunder og samarbeidspartnere velkommen inn i vårt nye
moderne Polymer Exploration Centre.» Sier, Ole Jan Myhre, markedssjef, Norner.
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Om Norner
Norner er en globalt ledende leverandør av industrielle polymertekniske F&U tjenester med et avansert
teknologisenter i Norge for gjennomføring av forskning, utvikling og testing. Vi jobber hardt for å oppfylle vår
visjon om å være Plastutforskerne for våre klienter gjennom en bred portefølje av F&U, laboratorietjenester
og strategisk rådgiving basert på mer enn 40 års industriell erfaring. Våre viktigste kundesegmenter er
polymerindustri, energi, infrastruktur, emballasje og helseteknologi. Vi bidrar til økt lønnsomhet og forbedret
bærekraft for våre klienter.

Vedlegg: Bilde av Kjetil Larsen, CEO, foran det nye Polymer Exploration Centre og
Norner’s logo.
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