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Canica AS 

Familieselskap 
 

• Canica AS er et familieeid selskap og er et av de største, 

privateide investeringsselskapene i Norge. 

 

• Vi er aktive og langsiktige eiere, hovedsakelig innenfor 

matvareproduksjon, FMCG, retail og eiendom. 

 

• Med aktivt eierskap så mener vi mer enn bare ”å ta en plass i 

styret”. Vi har mye kompetanse internt i Canica, spesielt 

innenfor retail, forretningsutvikling og finans, men også 

innenfor eiendom. Denne kunnskapen bidrar til verdiskapning i 

våre investeringer. 

 

• Familie- og selskapsfilosofi 

• Creating value through excellence 

  



Canica AS 

Hovedinvesteringer 
 

• Orkla ASA (24,5 %) 
• Omsetning 2013: NOK 33 mrd. 

• Ansatte: Ca. 17.000 (SAPA 23.000 og Jotun 9.500) 

 

• Komplett Group 
• Omsetning 2014: Ca. NOK 5,8 mrd. 

• Ansatte: 600 

• 1,2 mill. aktive kunder og vareplukk hvert 6. sek, året rundt 

 

• Jernia 
• Omsetning 2013: NOK 3,3 mrd. 

• Ansatte: Ca. 1.000 

 



Hvorfor SPA og velvære? 

• Privat interesse 

• Erfaringer fra Farris Bad i Larvik 

• Trender fra utlandet 

• Klimatiske forhold 

• Har ikke noe tilsvarende i Norge i dag 



Beliggenhet 



Beliggenhet 

• Landlige og hyggelig omgivelser 

• 1,5 mill. mennesker i en omkrets på 45 min. kjøring 

• Nærhet til Oslo 

• Nærhet til kollektivtrafikk 



Milepæler byggeprosess 

• Desember 2009: første kontakt med Ark. Halvorsen og Reine 

• 27. april 2011: badstue- og bassengdesign Thermarium 

• 8. februar 2013: prosjektavtale med Hent 

• 21. august 2013: totalentrepriseavtale med Hent 

• 13. januar 2014: konseptutvikling og design Stylt 

• 14. januar 2014: første sprengsalve 

• 31. desember 2014: råbygg ferdig 

• 30. november 2015: ferdigstillelse og overlevering bygg 

 



Tomten og bygget 



U-etg (teknisk) 



Plan 1 



Rhasol 



Loft sauna 



Jungel sauna 



Art deco dampbad 



Plan 2 



Hamam 



Hamam lounge 



Spa-resepsjon 



Spa-behandling 



Plan 3 



Japansk meditasjonssauna 



Japansk hvilerom 



Tomten og bygget 



Hva inneholder bygget? 

Fakta: 
 

• Ca. 6.500 kvm velvære og spa 

• 15 badstuer 

• 11 bassenger 

• 5 lounge/hvileområder 

• 20 spabehandlingsrom 

• Restaurant/bar med plass til 250 gjester + uteservering 

• 900 garderobeskap 

• Teknikk 



Visjon 

Med lidenskap og lønnsomhet skal vi skape 

velværeopplevelser i verdensklasse 

 

Verdiord 

Velvære 

Tilgjengelig 

Valgfrihet 

Hverdagsflukt 

 
 



Driftsvennlighet 

• Organisering våte vs tørre områder 

• Ferdigstillelse av bygget 

• Glassflater 

• Sklisikkerhet vs vaskbarhet 

• Overflater: ca. 17.000 kvm fliser 

• Basseng 

• Volum 

• Varme 

• Ute og inne 

• Åpningstider 

 



The Well 

Kolbotn, onsdag 16. mars 2016 


