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FISKERIET

ØRRETFILET NATURELL 

M/SK 650G 0,65 0,4 KG 63 % 05.09.2022

Endring i volum førte til en bedre kilo 

pris, og mindre emballasje. Dette er 

viktig for oss slik at vi kan tilby en lavere 

pris til våre kunder. I tillegg var det 

tilbakemelding fra våre kunder at 

emballasjen på rødfisk var for lik, noe 

som førte til at det var vanskelig å skille 

produktene fra hverandre. 

R
SPAGETTI 500G REMA 

1000
0,5 1 KG -50 % 15.03.2022

Dette produktet er ikke lenger i 

sortiment. Vi tilbyr nå R spagetti 500 g, 

og PRIMA spagetti 1 kg med forskjellig 

kvalitet. R er på 100 % durmumhvete, 

mens PRIMA er en blanding av hvetemel 

og durumhvete. Dette for å tilfredstille 

flere kundebehov  ved å tilby større 

variasjon i pakningsstørrelse og kvalitet.

R
GRØNNSÅPE 750ML REMA 

1000
0,75 1,5 L -50 % 30.11.2021

Dette er et nytt produkt ved at 

produktet har fått ny resept  og flaske 

av resirkulert plast.Produktet er nå 

sertifisert med EcoLabel og EU-blomst. 

Ny størrelsen er mer i tråd med dagens 

forbrukerbehov. Vi har valgt å bruke 

samme flaske på hele rengjøringsserien 

slik at vi kan igjen kan tilby en lavere 

pris. 



R KLOR 750ML REMA 1000 0,75 1,5 L -50 % 16.10.2021

Produktet har fått endret resepten. Nytt 

produkt er biocid-godkjent. Flasken er 

nå i resirkulert plast, og ny størrelsen er 

mer i tråd med dagens forbrukerbehov. 

Vi har valgt å bruke samme flaske på 

hele rengjøringsserien slik at vi kan igjen 

kan tilby en lavere pris.

R
TØYVASK HVITT SENSITIV 

930G REMA 1000
21 31 VASK -32 % 24.11.2021

Produktet har fått en ny og bedre resept 

som gjør at produktet vasker bedre. 

Flasken er nå i resirkulerbar plast, og vi 

har valgt å bruke samme flaske på hele 

tøyvaskeserien.

R
CHIPOTLE MAJONES 100G 

REMA
0,1 0,14 KG -29 % 14.03.2022

Utprisen på produktet har vært 10,- i 

mange år. Dette til tross for at 

varekosten har økt.  Kundene våre liker 

å mikse- og matche disse produktene, 

og vi har derfor vurdert at mindre 

forpakninger er mer hensiktsmessig enn 

en høyere pris.

R
MANGOSALSA 100G 

REMA
0,1 0,14 KG -29 % 14.03.2022

Utprisen på produktet har vært 10,- i 

mange år. Dette til tross for at 

varekosten har økt.  Kundene våre liker 

å mikse- og matche disse produktene, 

og vi har derfor vurdert at mindre 

forpakninger er mer hensiktsmessig enn 

en høyere pris.



R
PIMIENTO CHEDDAR DIP 

100G REMA
0,1 0,14 KG -29 % 02.03.2022

Utprisen på produktet har vært 10,- i 

mange år. Dette til tross for at 

varekosten har økt.  Kundene våre liker 

å mikse- og matche disse produktene, 

og vi har derfor vurdert at mindre 

forpakninger er mer hensiktsmessig enn 

en høyere pris.

R
TØYVASK ULL & SILKE 

750ML
30 40 VASK -25 % 05.11.2021

Flasken er nå i resirkulerbar plast, og vi 

har valgt å bruke samme flaske på hele 

tøyvaskeserien.

R
KRONELYS CHAMPAGNE  

24CM 8 STK
8 10 STK -20 % 11.11.2021

Produktet holder nå en høyere kvalitet. 

Det er endret fra overdryppet til 

gjennomfarget.

R
KRONELYS HVIT 24CM 8 

STK
8 10 STK -20 % 23.10.2021

Produktet holder nå en høyere kvalitet. 

Det er endret fra overdryppet til 

gjennomfarget.

R
PIZZA MOZZARELLA 425G 

REMA 1000
0,425 0,435 KG -2 % 19.11.2021

Resepten til produktet er oppgradert, og 

kvaliteten er hevet. Produktet kan 

derfor ikke sammenlignes direkte med 

den tidligere varianten.

R
PIZZA PEPPERONI 409G 

REMA 1000 0,409 0,405 KG 1 % 15.11.2021

Resepten til produktet er oppgradert, og 

kvaliteten er hevet. Produktet kan 

derfor ikke sammenlignes direkte med 

den tidligere varianten.

R
FLYTENDE TØYVASK HVITT 

750ML REMA 1000 21 20 VASK 5 % 09.11.2021

Resepten på nytt produkt er oppgradert 

og dermed mer effektiv. Nytt produkt 

gir flere vask enn tidligere.

R
FLYTENDE TØYVASK 

COLOR 750ML REMA 1000 21 20 VASK 5 % 27.10.2021

Resepten på nytt produkt er oppgradert 

og dermed mer effektiv. Nytt produkt 

gir flere vask enn tidligere.



R
FERSK PAIBUNN 275G 

REMA 1000 0,275 0,25 KG 10 % 05.08.2022

Vi har byttet produsent på produktet, og 

benytter derfor leverandøren sin 

standardpakning. Produktet koster nå 

19,90 (mot tidligere 29,90).

R

TACOSAUCE MEDIUM 

290G REMA 1000 0,29 0,23 KG 26 % 08.09.2022

Størrelsen på glassene er endret da 

leverandør ikke lenger kunne tilby R 230 

g. Dette skyldes utfordringer med å få 

tak i denne størrelsen på grunn av 

krigen i Ukraina der glassene ble 

produsert. Ny størrelse på glassene er 

nå 290 g.

R

TACOSAUCE HOT 290G 

REMA 1000 0,29 0,23 KG 26 % 08.09.2022

Størrelsen på glassene er endret da 

leverandør ikke lenger kunne tilby R 230 

g. Dette skyldes utfordringer med å få 

tak i denne størrelsen på grunn av 

krigen i Ukraina der glassene ble 

produsert. Ny størrelse på glassene er 

nå 290 g.

R
NØTTE OG FRUKTMIKS 

350G REMA 1000 0,35 0,275 KG 27 % 17.09.2022

Her har vi økt volumet på produktet for 

å tilpasse oss ønske fra kunder. 

REMA 1000
SHOTGLASS 4CL 

FLERGANGS 12STK
12 30 STK -60 % 20.08.2022

Produktene i pakningen er endret fra 

engang- til flergangsplast. De nye 

flergangsglassene kan vaskes i 

oppvaskmaskin på 70 grader. Denne 

artikkelen regnes som et nytt produkt.

Solvinge
KYLLING NUGGETS 210G 

SOLVINGE
0,21 0,3 KG -30 % 14.02.2022

Tilpasset størrelse for å passe inn i 2 for 

50 konsept som gir kunden mulighet til 

å teste flere varianter.

Solvinge
KYLLINGVINGEKLUBBER 

300G SOLVINGE
0,3 0,36 KG -17 % 11.10.2021

Tilpasset størrelse for å passe inn i 2 for 

50 konsept som gir kunden mulighet til 

å teste flere varianter.










