
Stadig flere bedrifter 
oppdager fordelen med 
leasing av arbeidstøy 
Denne guiden viser deg det du trenger å vite og 
hvor mye du kan spare



Rent og HMS-godkjent arbeidstøy krever lagring, logistikk og organisering av 

bedriftene som velger å eie dette selv. Stadig flere næringer begynner å 

innse hvor mye tid, penger og ressurser de frigjør ved å gå over til å lease 

arbeidstøyet. Det er trygt å vite at plaggene får miljøvennlig 

ekspertbehandling, at sikkerhetsdokumentasjonen tas hånd om og at alle 

ansatte får tøyet de trenger til rett tid. Bonusen er en enklere jobbhverdag – 

for alle. 

Introduksjon

Det er ikke sikkert valgene og vurderingene bak denne avgjørelsen fortsatt

er den beste løsningen i dagens marked. Her forklarer vi deg hvorfor. 

Kjøper bedriften din arbeidstøyet per i dag?  

"Vi synes det er både enkelt og praktisk å bruke leietøy fra Nor
Tekstil. Medarbeiderne våre trenger en bekledning som ser bra
ut og er rent hver eneste dag, dette får vi nå. Vi har sett at
denne løsningen er mindre arbeidskrevende for vår
organisasjon og at det gir oss god profilering."  

Arve Edland, Direktør i Kverneland Bil Bryne AS  



Det er kostbart: 

Det gir høye innkjøps- og lagerkostnader. 

Det krever ressurser til administrasjon, logistikk og kontroll for å kunne ha 

rene plagg tilgjengelig i riktig størrelse og i riktig mengde – til rett tid og sted. 

Feil behandling av tøyet gir høyere slitasje og kortere levetid. 

Større svinn-risiko forekommer når plaggene ikke er digitalt merket. 

Høye sikkerhetskrav: 

Det kan være vanskelig å vite hvordan kvaliteten på tekstilene påvirker 

plaggenes funksjon og egenskaper, samt å finne de mest hensiktsmessige 

tekstil-sammensetningene til hvert arbeidsplagg bedriften har bruk for. 

Krav fra oppdragsgivere blir stadig strengere, og man er ofte underlagt krav 

fra hovedentreprenør. Avvik kan føre til at man stiller svakere for fremtidige 

oppdrag. 

Bedriften må bruke ressurser på å sikre og dokumentere at tøyet holder seg 

innenfor sikkerhetskravene og at reparasjoner og vedlikehold av klærne blir 

gjort kontinuerlig. 

Profilering: 

Dårlig komfort, feil størrelse og uforutsigbarhet rundt tøy kan skape 

mistrivsel og unødvendig irritasjon i jobbhverdagen. 

Skitne ansatte og plagg i feil størrelse gir uheldig profilering for bedriften.  

Utfordringer når bedriften kjøper arbeidstøy: 



Samfunnsansvar: 

Enhver bedrift har et samfunnsansvar for å redusere HMS-utfordringer, 

tenke grønt og bidra til miljøet. Det kan være en stor utfordring når man eier 

tøyet og kanskje må bruke ulike vaskerier og leverandører rundt omkring i 

landet. Det kan være vanskelig å vite hvor miljøvennlige hver av dem er. 



Trygghet 

Du får profesjonell hjelp til å finne de riktige plaggene som passer din 

bedrifts interne risikovurdering og behov. Du kan være trygg på at det blir tatt 

miljøhensyn i produksjonsprosessen. Ved å kunne bruke den samme 

leverandøren i hele landet er du sikret at du får den samme kvaliteten og at 

det blir tatt miljøhensyn i alle ledd. 

Liten kapital- og ressursbinding 

Du slipper å tenke på innkjøp, lagring av bedriftens tøybeholdning og 

administrasjon. 

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! 

Tidseffektivt 

Du er sikret riktig størrelse og passform til dine ansatte, samtidig som 

bedriften din slipper å bruke egne ressurser på tilpasning av klær.

Optimal sikkerhet og mindre svinn 

Tøyet er sikret riktig vask og blir reparert framfor kassert. 

7 fordeler ved å lease arbeidstøy: 



Dokumentasjon og kontroll 

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 plagg, brukere og plaggbehandling. 

Mer tid til kjernevirksomhet

Gode systemer og redusert administrasjon kan gjøre bedriften mer effektiv 

og fleksibel, og bidra til bedre totaløkonomi.  

I utgangspunktet kreves det lite arbeid av bedriften som skal lease. Det

er nettopp denne tidsbesparelsen som er en del av fordelene ved å

leie tøyet. I prinsippet trenger bedriften kun å informere om tre faktorer: 

Minimalt med arbeid ved leasing:

1. Brukere som starter  
2. Brukere som slutter  
3. Brukere som blir langtidssykemeldt og er i permisjoner.

"Vi opplever at det er utrolig mye enklere og sparer oss for mye 
tid å bruke leietøy fra Nor Tekstil AS. De ansatte synes det er 
lett å forholde seg til og de kan enkelt endre intervaller på 
arbeidstøy og mengde. Vi har rett og slett fått bedre kontroll!" 

Frank Pols, Daglig Leder, Gmv Milling AS 



Alle plagg får en QR-kode, dette er selve «hjertet» i 

styringssystemet som gir full oversikt over hvert enkelt plagg helt ned på 

brukernivå. 

 

Behovet til hver enkelt bruker blir kartlagt, basert på antall skift per uke. 

Denne løsningen er fleksibel slik at alle tøybrukere har individuell 

tøymengde i sirkulasjon hver uke. 

 

Tøymengden kan løpende justeres opp eller ned, basert på bedriftens 

behov. 

 

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

arbeidsklær.  

 

Plaggene blir levert i en plassbesparende skapløsning hvor hver 

enkelt ansatt har sitt eget skap merket med brukernavn eller størrelse. 

 

All logistikk blir tatt hånd om. 

 

De ansatte trenger kun å hente rene klær i skapene sine og kaste 

skittentøyet i skittentøyskapet. Kall det gjerne en «bo hjemme hos 

mamma løsning». 

Slik kvalitetssikres leveringsprosessen:  

Kall det gjerne en  «bo hjemme hos mamma løsning»  



Visste du at bedrifter innen alle typer næringer

kan lease arbeidstøy?

Verksted 

Entreprenører 

Industri og offshore 

Transport 

Kjøkken / restaurant 

Helseinstitusjoner 

Næringsmiddel 

Når du leaser får du arbeidstøyet

… til riktig tid 

… til riktig sted 

… med riktig kvalitet



LURER DU PÅ OM DETTE ER 
NOE FOR DIN BEDRIFT? 
BOOK EN WORKSHOP

Book din workshop her

Nor Tekstil tilbyr nå en kostnadsfri og uforpliktende workshop hos din 

bedrift for å se om det er mulig å lage en god tøyløsning for dere. Vi vil 

i så fall kunne gi deg gode råd om valg av tøyleverandør, plagg, 

behandling, profilering, kontroll,  logistikk og internhåndtering.  

Vi tilbyr workshops for bedrifter fra Vest-Agder til Nord-Trøndelag.  

Nor Tekstil er et solid og helnorsk selskap som kan dokumentere 

miljø, kvalitet, tilgjengelighet og samfunnsansvar. Vi sprer ren 

glede. 

http://nortekstilbooking.pagedemo.co/
http://skillheart.no/

