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COLLECTIE LODA-GRADAFABRIEK BREDA

C. 1935-2000
INLEIDING

Loda n.v. werd in 1933 opgericht door de heren Lomans en N. Donker. Het bedrijf startte in de
voormalige marechausseekazerne aan de Teteringsedijk (47) met het vullen van bleekmiddelen en
was- en reinigingsmiddelen.
In 1966 werd het bedrijf verkocht aan K.Z.O. (Koninklijke Zout Organon), later onderdeel van AKZO.
Nadat AKZO in 1972 Grada (eveneens producent van schoonmaakmiddelen) had gekocht (50%
aandelen), werd de LODAfabriek in dit bedrijf geïntegreerd (joint-venture). Vanaf 1972 heet het bedrijf
dan GRADA Breda. In 1982 werd Grada Produkten BV een 100% AKZO dochter. In 1988 vond een
integratie plaats van Grada Produktenbedrijven B.V. (hoofdkantoor te Amersfoort) met Trade & Export
(Intradal) en ACP International Operations (onderdeel Sara Lee/Douwe Egbers). Grada BV werd in
1994 door Sara Lee verkocht aan een Consortium (Tri-Moteur), waarna in 1998 de verkoop van Grada
BV volgde aan McBride.
In 2004 werd besloten de productie van schoonmaakmiddelen in Breda te sluiten.

Onderstaande stukken werden in augustus 2005 geschonken door McBride aan het Stadsarchief
Breda. Van het bedrijfsarchief was in 2004 in de vestiging Breda weinig meer over dan recente
dossiers inzake boekhouding en personeelsadministratie. Deze zijn door het bedrijf bij het sluiten van
de vestiging Breda vernietigd.

Op de collectie is geen beperking openbaarheid van toepassing.

Omvang de de collectie: 0,12 m' (exclusief de 2 groot-formaat foto's).

INVENTARIS

1. Flesetiketten, reclamefolders, geschenkbonnen van en voor Loda-producten,
met blanco briefpapier, chronologisch overzicht van de historie van Loda en
Grada, en foto's van de op 15 mei 1985 te Breda geopende vulhal en magazijn,
c. 1935-1985. 1 omslag
/V.B. Voorheen ordner.

2. Portretfoto van N. Donker, één van de oprichters van Loda nv te Breda,
c. 1955. " 1 foto
A/.B. //?ge//ysf. /\part geborgen..

3. Luchtfoto van het Loda-fabriekscomplex aan de Teteringsedijk,
gemaakt op 12 juni 1955. 1 stuk
A/.B. L/tfvergroof, 96 cm breed, 50 cm. hoog.

>Aparf geborgen.

4. Grada 60yaar. Change ;'s our cha//enge, video gemaakt door Grada bv
te Amersfoort ter gelegenheid van het 60jarig jubileum in januari 1994,
1994. 1 videoband



5. Bedrijfsreglement van de productievestiging te Breda & Centraal Magazijn
te Oosterhout, in werking tredend 1 oktober 2000,
2000. 1 stuk

6. Grada öv. Fotocopie van foto's van het Grada-complex te Breda, met
historisch overzicht van Grada/Grada Breda, en overzichten van producten,
organisatie en de productie van de vuiafdeling Breda,
2000. 1 omslag

HW, 15-09-2005.




