
Stadig flere restauranter 
og næringsmiddelbedrifter 
oppdager fordelen med 
leasing av arbeidstøy 
Denne guiden forteller deg det din bedrift trenger å vite

http://nortekstilbooking.pagedemo.co/


Introduksjon

Det er ikke sikkert valgene og vurderingene bak denne

avgjørelsen fortsatt er den beste løsningen i dagens marked. Her

forklarer vi hvorfor. 

Kjøper bedriften deres arbeidstøyet per i dag?  

"Det er ekstremt tidsbesparende å få
levert ferdig vasket og strøket tøy! Her
får vi et produkt som vi vet holder alle
krav til hygieneforskriftene. Dette gir
oss mer tid til å være kreative på
kjøkkenet, og vi vet at våre gjester
liker å se kokker som jobber i fint og
rent tøy!" 

Alexander Løvdal Hellsaa,
Kjøkkensjef, "Hansen på Skagen"
Restaurant (Stavanger)
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Utfordringer når bedriften kjøper arbeidstøy 

1. Det er kostbart 
Det gir høye innkjøpskostnader og kapitalbinding. 

Feil behandling av tøyet gir høyere slitasje og kortere levetid. 

Større svinn-risiko. 

2. Økende hygienekrav 
Den nye tilsynsordningen fra Mattilsynet (2016) har gjort dagens 

spisegjester opptatt av god mathygiene.

Dette gjør at stadig flere restauranter ønsker plaggbehandling og smarte 

garderobeløsning fra eksterne leverandører, som samsvarer med 

Mattilsynets ønsker.

3. Tidkrevende 
Virksomheten må håndtere innkjøp og logistikk selv.

Det kan ta tid å finne riktig leverandør.

4. Profilering
Dårlig komfort, feil størrelse og uforutsigbarhet rundt tøy kan skape 

mistrivsel og unødvendig irritasjon i jobbhverdagen. 

Urene ansatte og plagg i feil størrelse gir gjestene et dårlig inntrykk av 

virksomheten. 
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Se hele Mattilsynets veileder her

Hvor viktig er smilefjes for deg?

Mattilsynet har strenge krav når det kommer til personlig hygiene. For å 

overholde disse er det viktig med gode rutiner, men dette krever en del 

arbeid og administrasjon. Derfor ønsker mange bedrifter en enklere løsning. 

Mattilsynets smilefjesordning krever derfor at restauranter og 

næringsmiddelbedrifter har rutiner som blant annet inneholder regler for 

arbeidsantrekk og skifte av klær. I tillegg nevnes det i veiledningen at 

beskyttelsesutstyr bør brukes, som for eksempel engangshansker. Dersom 

deres bedrift helst skulle gitt noen andre ansvaret for at arbeidsantrekk alltid 

lever opp til regler og rutiner, kan Nor Tekstil være et godt valg. Vi vet hvor 

viktig det er for deg og dine medarbeidere at dere får smilefjes, og ikke surt 

fjes, fra Mattilsynet. 

Last ned Mattilsynets veileder her

http://nortekstilbooking.pagedemo.co/
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_til_smilefjesordningen_fra_mattilsynet.21114/binary/Veileder%20til%20smilefjesordningen%20fra%20Mattilsynet


7 fordeler med å lease arbeidstøy 

3. Trygghet 
Ved å kunne bruke den samme leverandøren i hele landet er 

bedriften sikret å få den samme kvaliteten og at det blir tatt miljøhensyn i 

absolutt alle ledd. 

1. Liten kapital- og ressursbinding 
Ingen forskudd/investering, kun ukesleie. Dere slipper å tenke på innkjøp og 

lagring av bedriftens tøybeholdning og administrasjon. 

4. Forutsigbarhet 
Skittentøyet blir hentet og rent tøy blir levert til avtalt tid. Medarbeiderne er 

sikret rent tøy i skapet når de kommer på jobb og en ryddig garderobe. Dette 

er et godt utgangspunkt for en ny arbeidsdag! 

2. Optimal hygiene 
Profesjonell plassbehandling sikrer bedriften riktig rengjøring av plaggene,

og smarte garderobeløsninger. Du får en ordning som passer med

Mattilsynes anbefalinger. Alle plaggene blir digitalt merket og historikken

(levetid, antall vask og reparasjoner, osv.) logges for å ha full

kvalitetssikring. Bedriften har alltid full oversikt og dokumentasjon over tøy,

brukere og plaggbehandling. 

http://nortekstilbooking.pagedemo.co/


6. Optimal sikkerhet og mindre svinn
Tøyet er sikret riktig vask og blir reparert framfor kassert. 

7. Mer tid til kjernevirksomheten
Gode systemer og redusert administrasjon kan gjøre bedriften mer effektiv 

og fleksibel, og bidra til bedre totaløkonomi.  

5. Tidseffektivt 
Bedriften deres får profesjonell hjelp til å finne de riktige plaggene som 

passer bedrifts interne behov. Dere er sikret riktig størrelse og passform til 

dine ansatte, samtidig som bedriften din slipper å bruke egne ressurser på 

tilpasning av klær. 

"Vi føler at leietøy fra Nor Tekstil er et veldig riktig valg for oss!
Før brukte vi mye tid på å vaske klær, det slipper vi heldigvis nå.
Selv om det ikke var snakk om veldig mye tid per dag som gikk
med til vasking av tøy, var det likevel en oppgave som skapte
dårlig miljø. Ikke alle tok ansvar og derfor følte noen at de var de
eneste som vasket. Med tanke på renslighet og håndtering av
mat, er vedlikehold av tøy utrolig viktig. Kokkene våre er glade for
å slippe håndteringen av skitne klær, slik at de kan ha mer fokus
på mat!" 
Cathrine Dörrich, Eier, Kverneriet (Oslo/Tønsberg) 
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Alle plagg får en QR-kode, noe som gir full oversikt over hvert enkelt 

plagg helt ned på brukernivå. 

Løsningen blir skreddersydd behovet til hver enkelt ansatt, basert på 

tidsplan og tøymengden kan enkelt justeres opp eller ned, basert på 

bedriftens behov.

Bedriften får en fast dag for henting av skittentøy og levering av rene 

arbeidsklær. 

De ansatte får hvert sitt skap med rent tøy, og kaster skittentøy i 

skittentøyskapet.

Løsningen hjelper deg et skritt nærmere smilefjes fra Mattilsynet. 

Slik får deres bedrift alltid rent og riktig tøy 

"Det å gå inn i en leietøysløsning med Nor Tekstil AS sikrer at vi
alltid får tøy i god kvalitet. I tillegg får vi leveringssikkerhet, trygg og
sikker logistikk - og ikke minst forutsigbare kostnader. Det
sistnevnte er utrolig viktig for oss! Jeg føler det var et riktig valg å
lease tøy og det gir et godt utbytte til restauranten. Kokkene har
alltid tilgjengelig rent og pent tøy, noe som er viktig i denne
bransjen. Vi har også fått broderte logoer for å sikre at vi ser
profesjonelle ut!" 

Jan Erik Nyland, Daglig leder i Glass Restaurant & Bar (Molde) 

"Etter at vi valgte å gå for leietøy har vi opplevd mindre
administrasjon internt, i tillegg ser vi at denne løsningen sikrer at
klær gjennomgås og skiftes ut ved behov. Vi setter pris på at Nor
Tekstil har vist fleksibilitet når det har vært nødvendig!" 

Anders Pettersen, Kvalitetskoordinator, Sørlandschips AS
(Kristiansand) 
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Trenger dere kokketøy?  

Book en samtale med oss her

Dette får dere hos Nor Tekstil:
Anerkjente plaggprodukter for kokk og restaurant.

Kreative utforminger som broderi, fargesammensetninger og

spesialtilpassede elementer.

Hygienisk vask i henhold til bransjestandard for næringsmiddeltøy.

Utskifting av tekstiler ved slitasje. 

Nor Tekstil tilbyr også vask av eget arbeidstøy og utleie for mange ulike

typer bedrifter og kjøkken. Vårt sortiment er stort og sammen finner vi den 

optimale løsningen for din bedrift. 

Vi kan også i flere geografiske områder tilby duker og servietter til kunder 

som velger leietøy fra oss.

For en uforpliktende prat om leasing av arbeidstøy er noe for deres bedrift.
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