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”Tid er en råvare.
  Kvalitet er det vi gjør med den.”
                        Daniel Berlin
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Selv om et lite skilt nylig forsøkte å sladre om hvor vi befinner oss, er vi ikke helt 
sikre på om vi virkelig er kommet rett. En tykk hvit røyk har lagt seg til ro som en 
kappe over den velpleide grusveien. Langsomt passerer skuespillet under våre 
slitne føtter. Plutselig spres røyken av den svake vinden fra sørøst. I hjørnet av 
den gamle stallen står Daniel Berlin og gjør sitt beste for å ta kål på en hel 
familie rotselleri. “Dette vil ta halve dagen,” sier han og stenger det tunge 
lokket på noe som nesten minner om et gammelt damplokomotiv. Det er 
grillen. Vi slår oss ned på en vaklende gammel trebenk i den nye vårsolen og 
prater litt. Det er så pittoresk at hvitveisen nesten krøkner.
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— Er dette meningen med livet? 
— Ja, det vil jeg si. Å ha det bra er viktigst av alt. For 
at det skal skje, er det mye som må oppfylles. Å 
være her ute, er en ting. Å kunne avslutte et 
dagsverk med følelsen av at “Nå overrasket vi oss 
selv” er like verdifullt for den personlige trivselen  
som for samfunnet - og for gjestene så klart. For å 
lykkes med det, tror jeg at du må slutte å se hva 
andre gjør og prøve å finne inspirasjon fra deg selv; 
ditt indre, naturen rundt deg, familien, livet. Alt 
henger sammen.

— Hva er tanken bak Skåne Tranås
og Daniel Berlin? 
— Å skape et sted hvor alt er ærlig. Ikke bare for 
gjestene, men også for de ansatte, mine foreldre 
og meg selv. Å få leve drømmen min.

— Men hvorfor kom du akkurat hit? 
— For å lage den maten jeg lager, må jeg være 
nær produsentene. Alt jeg trenger er her i 
nabolaget. Selvfølgelig er det også begrensninger. 
Men de tvinger meg til å leve i harmoni med hva 
som skjer, noe som i sin tur bringer frem en 
kreativitet som jeg aldri kunne ha fått frem på en 
annen måte. 

Dessuten er jeg avhengig av stillhet for å kunne 
utvikle meg. Så at det ble akkurat her, er ingen 
tilfeldighet. Alt dette finnes her. Og her finnes også 
det merkelige, særegne. Ting som blir fortellinger på 
folkemunne. Ting som får vinger. Vær her et par 
døgn, så får du se.

— Hvordan ser du på begrepene tid og 
arbeid?
— Jeg jobber sjelden. Jeg lever.

- Det høres så opplagt ut når du sier det, 
men hva innebærer det?

— For meg handler det mye om å foredle sin 
kapital. Og da snakker jeg ikke om maskiner og 
penger. Jeg snakker om livet og tiden. Døden.
Å være nøye med hvem du allierer deg med er like 
mye å vise respekt for dem og hva de vil oppnå, 
som for hva du selv ønsker å skape.
Å jobbe med de riktige leverandørene som virkelig 
lever for det de gjør, er en viktig forutsetning. Ut fra 
den tiden som det gir, kan vi foredle vårt konsept. 
Jeg kjenner ikke til noe annet sted der kokkene 
både sår og høster avlingene man selv bruker. Tid 
er en råvare. Kvalitet er det vi gjør med den. Men 
det handler også om å jobbe med de riktige 
menneskene, de man vil være nær, de man elsker. 
Det er slik jeg lever. 

DANIEL BERLIN
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Et unikt håndverk avslører seg ofte i kjærligheten til detaljene. Å forvandle 
mat til en opplevelse utover det vanlige er et arbeid med kropp og sjel i 
perfekt samhandling. 
Derfor står Elis klar til å forenkle hverdagen for våre kunder ved å ta seg av 
alt i forbindelse med en kokkeklærløsning. Vi bidrar ikke bare med 
eleganse og ekstra fin kvalitet på plaggene, men fullfører også hele 
servicen rundt løsningen. Resultat - alltid tilgengelig ren bekledning. Dere 
skal bare fokusere på deres kjerneforretning - å skape den fantastiske 
opplevelsen for kundene deres.

CLASSIC
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1. Kokkejakke Classic hvit lang erme
Lukkes med trykknapper i front, splitt i ermene, pennelomme på venstre erme, hempe i nakken for å holde forkle på 
plass. Farge: hvit. Størrelser: 44–68. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 215 g/m² Art. nr: 12138
 
2. Kokkejakke Classic hvit kort erme
Lukkes med trykknapper i front, pennelomme på venstre erme, hempe i nakken for å holde forkle på plass. Farge: hvit. 
Størrelser: 44–68. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 215 g/m² Art. nr: 12137

3. Kokkejakke Classic sort lang erme
Lukkes med trykknapper i front, splitt i ermene, pennelomme på venstre erme, hempe i nakken for å holde forkle på 
plass. Farge: sort. Størrelser: XS-4XL. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 210 g/m². Art. nr: 12708

4. Kokkejakke Classic sort kort erme
Lukkes med trykknapper i front, hempe i nakken for å holde forkle på plass. 
Farge: sort. Størrelser: XS-4XL. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 210 g/m². Art. nr: 12723
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5. Kokkejakke Classic hvit lang erme
Klassisk modell med lange ermer, løse kuleknapper og splitt i ermene. Pennelomme på venstre erme, hempe i nakken 
for å holde forkle på plass. Farge: hvit. Størrelser: XS-4XL. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 210 g/m². Art. nr: 12724 
6. Kokkejakke Classic hvit kort erme
Klassisk modell med korte ermer, løse kuleknapper og pennelomme på venstre erme, hempe i nakken for å holde 
forkle på plass. Farge: hvit. Størrelser: XS-4XL. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 210 g/m². Art. nr: 12725

7. Kokkejakke Classic sort lang erme
Klassisk modell med lange ermer og løse kuleknapper. Farge: sort. Størrelser: 44-68. Materiale: 65% polyester / 35% 
bomull, 245 g/m². Art. nr: 6764

8. Kokkejakke Classic sort kort erme
Klassisk modell med korte ermer, løse kuleknapper og pennelomme på venstre erme, hempe i nakken for å holde 
forkle på plass. Farge: sort. Størrelser: XS-4XL. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 210 g/m². Art. nr: 12726
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Vi følger kontinuerlig de nyeste trender i restaurant og catering-segmentet 
for å sikre at dere alltid blir tilbudt en stilig og moderne look.

Å identifisere seg med arbeidet sitt og dets kvalitet er kjempeviktig. Det 
forstår vi godt. Derfor presenterer vi en ny trendy urban look som tillegg til 
vårt Classic sortiment. For alle som vil være i forkant.

TREND
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9. Kokkeskjorte Trend sort
Kokke- og serveringsskjorte med moderne passform, kinakrage, mansjetter og todelt pennelomme på venstre erme. 
Påsydde skjorteknapper og hempe i nakken for å holde forkle på plass. 
Farge: sort. Størrelser: XS-4XL. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 175 g/m². Art. nr: 12306
 
10. Kokkeskjorte Trend grå
Kokke- og serveringsskjorte med moderne passform, kinakrage, mansjetter og todelt pennelomme på venstre erme. 
Påsydde skjorteknapper med oransje kontrastfarge og hempe i nakken for å holde forkle på plass. 
Farge: grå. Størrelser: XS-4XL. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 175 g/m². Art. nr: 12771

11. Kokkeskjorte Trend hvit
Kokke- og serveringsskjorte med moderne passform, kinakrage, mansjetter og todelt pennelomme på venstre erme. 
Påsydde skjorteknapper og hempe i nakken for å holde forkle på plass. 
Farge: hvit. Størrelser: XS-4XL. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 175 g/m². Art. nr: 12305
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12. Forkle Trend 99x91cm
Forkle med innvendig brystlomme på smekke. Innvendig knapp og knapphull for justering av nakkebånd. 
Farge: denim grå. Størrelser: 99x91cm. Materiale: 56% polyester / 42% bomull / 2% EOL-strech, 220 g/m². Art. nr: 12775
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Avspeil bedriftens personlighet ved å velge de riktige plaggene. Vi 
tilbyr et bredt utvalg av kvalitetskær: skjorter, bukser og forklær i 
mange farger for å oppnå ønsket utseende og profilere firmaet 
ditt. Ryddig og rent design, perfekt bevegelighet.

Det er ganske enkelt og ikke kostnadskrevende å starte 
samarbeidet med oss. Dere skal bare velge og vi sørger for resten - 
innkjøp, lagerføring, vask, vedlikehold og levering av bekledning.

SERVERING OG 
MIX&MATCH
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15. Herreskjorte lang erme
Herreskjorte med lange ermer. Brystlomme på venstre side. Størrelser: XS-3XL. Materiale: 50% polyester / 50% bomull, 
120 g/m². 
Farge: hvit, art. nr: 12730
Farge: sort, art. nr: 12772
 
16. Dameskjorte lang erme
Figursydd skjorte i damemodell med lange ermer. Brystlomme på venstre side. Størrelser: XS-3XL. Materiale: 50% 
polyester / 50% bomull, 120 g/m². 
Farge: hvit, art. nr: 12731. 
Farge: sort, art. nr: 12773

17. Herreskjorte hvit kort erme
Herreskjorte med korte ermer. Brystlomme på venstre side. 
Farge: hvit. Størrelser: XS-3XL. Materiale: 50% polyester / 50% bomull, 120 g/m². Art. nr: 12732 

18. Dameskjorte hvit kort erme 
Figursydd skjorte i damemodell med korte ermer. Brystlomme på venstre side. 
Farge: hvit. Størrelser: XS-3XL. Materiale: 50% polyester / 50% bomull, 120 g/m². Art. nr: 12733
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19. Kokkebukse unisex sort 
Klassisk kokkebukse med to sidelommer og to baklommer. Jeansknapp i metall. 
Farge: sort. Størrelser: 44-68, 144-168, D96-D124. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 210 g/m². Art. nr: 7230

20. Kokkebukse damer sort 
Kokkebukse i damemodell med to sidelommer og to baklommer. Jeansknapp i metall. 
Farge: sort. Størrelser: 34-54. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 210 g/m². Art. nr: 12736

21. Bukse chino herre sort 
Chinos i stretchkvalitet, fast linning med beltestropper, to sidelommer, to passepoilerte baklommer. 
Farge: sort. Størrelser: 32-60. Materiale: 63% polyester / 34% bomull / 3% EOL, 225 g/m². Art. nr: 12406

22. Bukse chino damer sort 
Chinos i stretchkvalitet i damemodell, fast linning med beltestropper, to sidelommer, to passepoilerte baklommer. 
Farge: sort. Størrelser: 32-60. Materiale: 63% polyester / 34% bomull / 3% EOL, 225 g/m². Art. nr: 12307

23. Kokkebukse unisex pepita 
Klassisk pepitabukse i unisexmodell, to sidelommer, to baklommer. Jeansknapp i metall.
Farge: sort/hvit pepitamønster. Størrelser: 44-68, 144-168, D96-D124. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 
210 g/m². Art. nr: 12652

24. Kokkebukse damer pepita 
Pepitabukse i damemodell, to sidelommer, to baklommer og justerbar linning.
Farge: sort/hvit pepitamønster. Størrelser: 34-58. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 210 g/m². Art. nr: 12774

24
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25. Forkle 110x76cm 
Klassisk forkle i flere farger. Justerbart nakkebånd i tre lengder. Størrelse: 110x76cm. Materiale: 65% polyester / 35% 
bomull, 210 g/m². 
 
26. Forstykke 90x100cm 
Langt midjeforkle i flere farger. Reversibelt. Størrelse: 90x100cm. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 210 g/m².  

27. Forstykke 60x90cm 
Kort forstykke i flere farger. Reversibelt. Størrelse: 60x90cm. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 210 g/m². 

Gjør profilering enklere med et bredt fargevalg. Alle artikler kommer i følgende farger:

  110x76cm 90x100cm 60x90cm

  Hvit 12751  12745  12739

  Vinrød                                                              12741

  Grå 12709  12746  12740

  Mørkeblå 12755  12749  12743

  Sort 12756  12750  12744

25

26 27
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28. Grillforkle
Grillforkle i en grov og slitesterk kvalitet. Justerbart nakkebånd i tre lengder. Størrelse: 117x93cm. Materiale: 65% 
polyester / 35% bomull, 265 g/m². 
Farge: sort, art. nr: 00186

29. Serveringsforkle
Kort serveringsforkle med lomme på høyre lår. Størrelse: 47x78cm. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 
210 g/m². Art. nr: 7468

30. Kopphåndkle
Kopphåndkle i bomull med diskret rutemønster i rødt og blått. Størrelse: 50x90 cm. Materiale: 100% bomull, 
175 g/m². Art. nr: 12195

31. Sidestykke/håndkle
Sidestykke i god bomullskvalitet med rutemønster i blå nyanser. Størrelse: 43x93 cm. Materiale: 100% bomull, 
235 g/m². Art. nr: 13359

30
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• Køkkenstykke Blå Tern

Størrelser 45x95

Vægt 235 g/m2

Materiale 100% bomuld

Leverandør Beirholm

Certificering Oeko-Tex Standard 100
 

Varenr / Farve 26087 / Blå med tern

 

Berendsen Textil Service A/S 
Tlf. +45 70 13 33 31 
dk-info@elis.com 
www.berendsen.dk
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Køkkenstykke
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32. Piké unisex 
Klassisk piké i unisexmodell, med brystlomme. Slitesterk pikékvalitet og ribbestrikkede detaljer på krage og ermer.
Størrelser: XS-6XL. Materiale: 50% polyester / 50% bomull, 220 g/m². 

33. Piké dame
Piké i damemodell. Slitsterk pikékvalitet og ribbestrikkede detaljer på krage og armer.
Størrelser: XS-4XL. Materiale: 50% polyester / 50% bomull, 220 g/m². 

34. T-skjorte unisex
Klassisk og ekstra slitesterk t-shirt. Forsterket og holdbar halskant. 
Størrelser: S-6XL. Materiale: 60 % polyester / 40 % bomull, 210 g/m². 

35. T-skjorte dame 
Ekstra slitesterk t-shirt i damemodell. Lett figursydd med rund hals og splitt i siden.  
Størrelser: S-6XL. Materiale: 100% bomull, 175 g/m². 

  Piké   Piké dame T-skjorte  T-skjorte dame

  Hvit 2997  12437  7802  12428

  Lys blå 12229  12233  12444  12430

  Marineblå 2998  12443  2995  12431

  Sort 7461  12436  00009  12427

  Gråmelert 7460  12440  

  Koksgrå 12445  12439

32 33 34 35
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36. Kokkelue hvit 
Elegant lue med borrelåsjustering og splitt bak som gjør det mulig å få en hestehale igjennom. Farge: hvit.
Størrelse: Én størrelse. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 210 g/m². Art. nr. 7471.
 
37. Kokkelue sort 
Elegant lue med borrelåsjustering og splitt bak som gjør det mulig å få en hestehale igjennom. Farge: sort.
Størrelse: Én størrelse. Materiale: 65% polyester / 35% bomull, 210 g/m². Art. nr. 6787.  

38. Knapper og bånd til kokkejakker 
Ikke mist knappene! To knappebånd med fem knapphull hver. 12 kuleknapper i plast (2 ekstra knapper). 

 Hvit 12780  

   

37

Sort 12785  
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- Arbeidsklær for kokker og serveringspersonell, sier du.
- Ja, akkurat? Som du leier!
- Og du sørger for at alt byttes ut og er rent?
- Jepp. Henting, vask, lagerføring og levering.
- Så klesvask er inkludert?
- Ja.
- Og du holder styr på alle de personlige klærne?
- Ja.
- Okay. Kan du love at det alltid er nok klær og at du leverer i tide?
- Ja.
- Kjenner du hygienekravene som gjelder for kjøkkenmiljøet?
- Ja.
- Er det sant at du også har garderober?
- Javisst.
- Sidestykker da?
- Ja.
- Også håndklær til toaletter?
- Ja.
- Du begynner å gjenta deg selv litt mye, vet du det?
- Ja.
- Er det virkelig økonomisk?
- Absolutt.
- Vil det følges opp?
- Ja.
- Jeg trenger litt rådgivning, orker du det?
- Ja.
- Beklager, men nå kom jeg på noe annet. Hvis du tenker litt utenfor boksen; 

matter til inngangs- og omkledningsrom, de slites mye og må vaskes i ett kjør.
Ville ikke det være noe for deg?

- Du vet sikkert svaret.
- Tuller du?
- Nei.
- Nå sa du nei.
- Ja.
- Du har svar på alt.
- Ja.
- Det føles som om vi ikke trenger å løfte en finger.
- Nettopp.
- Det høres veldig bra ut. For meg i alle fall.
- Ja. Det er hele poenget.
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Vi har matter som dekker dine behov – enten du ønsker å markedsføre din 
virksomhet eller bidra til en ergonomisk arbeidsplass. Våre logomatter kan 
du selv designe etter ønske, for å skape et hyggelig inngangsparti. Vi har 
også andre type matter som forhindrer skitt og holder gulvene rene og 
trygge. 

Avlastningsmattene opprettholder dine ansattes komfort, våre kluter og 
mopper hjelper deg å holde din restaurant ren og presentabel til enhver 
tid.

MATTER OG 
MOPPER
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1. MicroTech
MicroTech-matter absorberer mest vann, skitt og støv av alle matter. Den ligger i tillegg flatt og vandrer ikke. 
Fås i følgende størrelser: 85x150, 85x300 115x200, 115x300 150x250

2. Bomullsmatter 
Bomullsmatter absorberer store mengder vann og støv. 
Fås i følgende størrelser: 85x150, 85x300, 115x200, 115x240, 150x250  

3. Nylon Premium 
Nylonmatter beskytter gulvene mot smuss. Fås i klassisk rød og svart. 
Fås i følgende størrelser: 85x150, 85x300, 115x200, 115x300 

4. Logomatter 
Mulitifunksjonelle matter som fungerer både praktisk til å stoppe skitt og som en effektiv kommunikasjonskanal. 
Fås i følgende størrelser: 85x85. 85x150, 85x300, 115x200. 115x240, 150x250, 85x120, 115x180, 115,300

5. Avlastning 
Avlastningsmatter uten hull gir god støtte og sparer ansatte for sykefravær, belastnings- og slitasjeskader, samt holder 
effektiviteten oppe. Fås i følgende størrelser: 60x90, 90x150 

6. Avlastning 
Avlastningsmatter med hull for drenering gir god støtte og sparer ansatte for sykefravær, belastnings- og slitasjeskader, 
samt holder effektiviteten oppe. Fås i følgende størrelser: 54x86, 86x146

7. Microfibermopper 
Kan brukes både tørr og fuktig. Fjerner skitt og støv på en svært effektiv måte. Leveres i pakninger på 25 stk.

8. Microfiberkluter 
Fjerner ekstremt effektivt flekker og støv. Fås i blått for kjøkken og andre overflater og rosa for baderom. Leveres i 
pakninger på 25 stk.

1
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Gi dine gjester opplevelsen av et rent og velholdt toalett som både er 
hygienisk og dufter rent, samtidig som det ser hyggelig og innbydende ut. 
Dette vil være en del av den totale opplevelsen ved et besøk hos dere.

Vi leverer komplette løsninger for deres toaletter, både for ansatte og 
gjester. Vårt serviceteam monterer produktene og våre sjåfører leverer og 
etterfyller produktene for deg.

HYGIENE
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1. Håndvask
Skumsåpedispenser non-touch 500 ml
Skumsåpedispenser manuell 500 ml

2. Hånddesinfeksjon
Hånddesinfeksjon non-touch 500 ml

3. Håndtørk papir
Papirskap non-touch
Papirdispenser - ark

Tilgjengelige farger:

4. Håndtørk bomull
Håndklekabinett

5. Avfallsbeholder
Avfallsbeholder 20L, 25L og 
50L

6. Air Freshener
Air Fresh advanced
Air Freshener

7. Toalettpapir
Toalettrullholder

8. Toaletthygiene
Clean Seat dispenser
Sanitizer
Toalettbørste

9. Lady Care
Lady Care mini
Lady Care

Fusion Line
Denne hygieneseriens stilfulle design passer perfekt inn ide mest eksklusive toalettmiljøer. Dispenserene leveres i flere 
forskjellige farger. Alle dispensere og alt papir er Cradle-to-Cradle sertifisert. Berøringsfrie eller manuelle dispensere - alt 
etter deres ønske. 
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Aqua Line
Klassisk design. Velg mellom et bredt utvalg av brukervennlige produkter med et stilrent design. Dispenserne har en 
klassisk hvit farge, med en transparent front som gjør det lett å se når påfyll av forbruksvarer er nødvendig. Alt papir er 
Cradle-to-Cradle sertifisert. 

1. Håndvask
Hånd- og kroppssåpe
Skumsåpedispenser non-touch 800 ml
3-i-1 Dusjsåpe 350 ml

2. Hånddesinfeksjon 
Hånddesinfeksjon non-touch 650 ml

3. Håndtørk papir 
Senterrull
Papirdispenser - ark

4. Håndtørk bomull
Håndklekabinett

5. Avfallsbeholder 
Avfallsbeholder 43L

6. Ladycare 
Ladycare 23L

7. Toaletthygiene
Clean Seat manuell 800 ml
Sanitizer
Urinalmatte (salgsvare)

8. Toalettpapir
Toalettrullholder uten kjerne
Toalettrullholder jumborull med 
reserve
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Værsågod.
Ofte er det de små tingene som betyr mest i livet. Som 
å få litt ekstra tid til overs. Tid man kan gjøre noe bra 
med. Kanskje bare nyte. Kanskje prøve noe nytt. 
Kanskje bare å bli best i det du gjør.
For at det skal bli virkelighet, bli de rette råvarene like 
viktige som det rette miljøet. Og ikke minst, hvem du 
jobber sammen med.
 
Vår service betyr klær som alltid er hele og rene. Men 
vår grunnleggende idé er å skape bedre forutsetninger 
for deg til å skape det du strever etter - det som skiller 
deg fra alle andre. Derfor bygger vi en løsning som er 
fullt tilpasset din hverdag. Når du lar oss få kjøpe, 
administrere, lage, vaske og levere tekstilene dine, vil 
du spare bekymringer, penger og miljø. Tid og energi vil 
bli frigjort. Tid du kan bruke på kundene dine.

Håper det smaker. 
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Elis Norge AS
+47 22 88 48 00
no-info@elis.com 
www.no.elis.com

Takket være vårt miljøfokuserte arbeid møter vi år etter år de strenge kravene til svanemerket. Vår virksomhet er miljøsertifisert 
i henhold til ISO 14001 og ISO 9001 sertifisert. Våre plagg er produsert i et kontrollert miljø og mange oppfyller kravene i EUs 
miljømerk, som du tydelig ser på. Våre prioriterte miljøområder er: vannforbruk, strøm og energiforbruk og kjemisk forbruk. Hvis 
du vil holde øye med alt vårt miljøarbeid i detalj, besøk https://no.elis.com/nb/konsern/om-oss/csr


