
Helsemote  
fra Elis

We empower your day





Velkommen til 
vår verden.
Vi vil med stolthet presentere vår helsemote. Det er mote som er spesielt 
tilpasset din arbeidshverdag og virkelighet. Det er mote som er god mot 
både deg og miljøet. Den har spreke farger, fine snitt og bra komfort. Vi 
har mange ulike modeller og passformer, for at det skal passe den du er 
og det du jobber med.

For at helsemoten skal være komplett, vil vi også presentere vår vask- og 
leieløsning. Det er en løsning som skal gjøre din arbeidshverdag enklere og 
sikre hygiene og renhet i dine arbeidsklær. Vi leier ut og vasker klærne. Vi 
henter dem og kjører til vask i vårt vaskeri, når de er skitne. Vi 
leverer dem tilbake til deg, rene og presentable, til avtalt tid. Vi reparerer 
og tilpasser etter dine behov. Som om ikke det var nok, så merkes alle dine 
klær med en chip, slik at du til enhver tid kan følge med på når og hvor 
ofte plaggene er vasket.  På denne måten kan du være sikker på at dine 
arbeidsklær lever opp til helsemyndighetenes hygienekrav, alltid.
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Classic

Basic Conscious

Mix & Match

ActiveDenne kolleksjonen gir store valgmuligheter 
innenfor modeller og fine farger. Her finner du 

garantert noe som passer alle behov.
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Kittel Rask

Klassisk modell i generøs passform som passer både dame og herre.
Overlappende v-ringet hals med trykk-knapp. To praktiske skråstilte 
framlommer og brystlomme med en hempe på siden. Hempe til nøkler 
samt mobillomme i høyre framlomme. Snitt nederst sidene og hempe bak i 
nakken.

Størresle: 2XS-4XL

12356

12218

12355

Farge: Hvit
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 210 g/m2

Farge: Blå/Hvit stripet
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 160 g/m2

Farge: Marineblå
Kvalitet: P/B 50/50%   Vekt: 150 g/m2

7

12217

Farge: Sort melange
Kvalitet: P/B 50/50%   Vekt: 140 g/m2
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Kittel Mia

Damepassform med langsgående sømmer framme og bak i ryggen. Hempe for 
klokke. Hempe for nøkler samt mobillomme i hyre framlomme. Splitt i sidene og 
hempe bak i nakken. To praktiske skråstilte framlommer.

Størrelse: 2XS-4XL

Farge: Hvit
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 210 g/m2

Farge: Blå/Hvit stripet
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 160 g/m2

Farge: Marineblå
Kvalitet: P/B 50/50%   Vekt: 150 g/m2

12315

12317

12316

Farge: Svart melange
Kvalitet: P/B 50/50%   Vekt: 140 g/m2

12318
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Bukse Sunn

Unisex passform. Elastikk og
snor i midjen. To påsydde
framlommer. Lårlomme med en
mindre lomme utenpå, samt en 
mobillomme med klaff og trykk-
knapp. Ribb i ankelen.

Størrelse: 2XS-4XL

Farge: Marineblå
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 195 g/m2

Farge: Hvit
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 210 g/m2

1241212354
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Bukse Sterk

Unisex passform. Elastikk og
snor i midjen. To påsydde
framlommer. Lårlomme med 
en mindre lomme utenpå, 
samt en mobillomme med 
klaff og trykk-knapp. 
Oppbrettsfunksjon med 
hempe som kneppes for å 
holde bretten oppe. Velg 
mellom korte og lange ben.

Størrelse:  2XS-4XL
                 2XSK-4XLK
                 2XSL-4XLL

1241512417

Farge: Marineblå
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 195 g/m2

Farge: Hvit
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 210 g/m2
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Kittel Mia
12317

Bukse Sterk
12417
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Bukse Frisk

Unisexbukse. Linning med
beltestropper. Knapp og
gylf.  Strikk med knappehull for 
justering av midjevidden. To 
sidelommer. Lårlomme med 
pennlomme utenpå og to 
baklommer. Mobillomme med 
klaff som lukkes med 
trykkknapp. 
Oppbrettsfunksjon med 
hempe som kneppes for å 
holde bretten oppe. Velg 
mellom korte og lange ben.

Størrelse: 2XS-4XL
                 2XSK-4XLK
                 2XSL-4XLL

Farge: Marineblå
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 195 g/m2

Farge: Hvit
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 210 g/m2

10391396
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Basic

Classic

Basic Conscious

Mix & Match

Active

Vår Basic kolleksjon er i 
henhold til Norsk Standard 

for helseklær. 
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Kittel Norsk 
Standard

Kittel med generøs unisex 
passform som passer både 
herrer og damer. Praktiske 
framlommer og brystlomme 
på venstre side. Modell i 
henhold til NS 3361.

Størrelse: 2XS-3XL

Farge: Hvit
Kvalitet: P/B 50/50%   Vekt: 210 g/m2

12393
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Bukse Norsk 
Standard

Unisexmodell som passer 
både herrer og damer. Strikk i 
livet og nederst på bena. En 
baklomme. Modell i henhold 
til NS 3357.

Størrelse: 2XS-3XL

Farge: Hvit
Kvalitet: P/B  50/50%   
Vekt: 210 g/m2

12396

Farge: Marineblå
Kvalitet: P/B/ELA 60/35/5%   
Vekt: 180 g/m2

12397



Mix & Match

Classic

Basic Conscious

Mix & Match

Active

Med Mix & Match kan du skape ditt eget antrekk 
eller kombinere med plagg fra de andre 

kolleksjonene. Vi har alle modeller som skal til 
for et komplett antrekk, tilpasset deg og det du 

jobber med.
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Legefrakk 
Unisex

Legefrakk i unisexmodell. 
Brystlomme og to 
framlommer. Lukkes med 
trykk-knapper i front. Splitt 
bak.

Størrelse: XS-4XL

Farge: Hvit
Kvalitet: P/B 65/35%
Vekt:  210 g/m2

00049

Legefrakk  
Dame

Legefrakk i damemodell. 
Framlommer og en 
brystlomme. Trykk-knapper og 
justering i rygg for smalere 
passform.

Størrelse: XS-4XL

Farge: Hvit
Kvalitet: P/B 65/35% 
Vekt: 245 g/m2

13208



Gravidkittel

Gravidkittel med folder framme, som gjør plass til en 
voksende mage. To framlommer, den ene med innvendig 
mobillomme og hempe til nøkler. Splitt i sidene og hempe bak i     
nakken.

Størrelse: 2XS-4XL

Farge: Marineblå
Kvalitet: P/B 50/50%   Vekt: 150 g/m2

Farge: Hvit
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 210 g/m2

12391 00424
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Gravidbukse

Gravidbukse med 
ribbemateriale i frampartiet, 
som tøyes ettersom magen 
vokser. Justerbar i livet. To 
sidelommer. Baklommer samt 
lår- og mobillomme.

Størrelse: 32-54, D16-D28

Farge: Hvit
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 210 g/m2

00079

Farge: Marineblå
Kvalitet: P/B 65/35%   Vekt: 195 g/m2

00329

18
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Fleecejakke dame
Myk, klassisk fleecejakke fra ID i god kvalitet 
til aktiv bruk. Slitesterk glidelås i front og på 
sidelommer. Ekstra lang rygg og avrundede 
sider gir en flott siluett. Fleecen kan enkelt 
festes med glidelås inni skalljakken og brukes 
som fôr. 

13429 marine
13430 svart
Størrelse S–3XL
Materiale 100% Polyester, 260–280 g/m².
Øko-Tex Standard 100.

Foto: ID

Fleecejakke dame
Myk, strikket fleecejakke fra ID i melerte farger. 
Slitesterk glidelås i front og på sidelommer. 
Kvalitet som holder seg meget godt etter 
mange vask. Ekstra lang rygg og avrundede 
sider gir en flott siluett. Fleecen kan enkelt 
festes med glidelås inni skalljakken og brukes 
som fôr. 

13431 blå melert
13432 grå melert
Størrelse S–3XL
Materiale 100% Polyester, 300 g/m².
Øko-Tex Standard 100.

Fleecejakke
Myk, klassisk fleecejakke fra ID i god kvalitet 
til aktiv bruk. Slitesterk glidelås i front og på 
sidelommer. Ekstra lang rygg og avrundede 
sider gir en flott siluett. Fleecen kan enkelt 
festes med glidelås inni skalljakken og brukes 
som fôr. 

13435 marine
13436 svart
Størrelse XS–4XL
Materiale 100% Polyester, 260–280 g/m².
Øko-Tex Standard 100.

Fleecejakke
Myk, strikket fleecejakke fra ID i melerte farger. 
Slitesterk glidelås i front og på sidelommer. 
Kvalitet som holder seg meget godt etter 
mange vask. Ekstra lang rygg og avrundede 
sider gir en flott siluett. Fleecen kan enkelt 
festes med glidelås inni skalljakken og brukes 
som fôr. 

13437 blå melert
13438 grå melert
Størrelse S–4XL
Materiale 100% Polyester, 300 g/m².
Øko-Tex Standard 100.

Skalljakke
Eksklusiv skalljakke i ID Tech® kvalitet med 
hette og lett polyesterfôr. Jakken er velegnet 
til logotrykk og broderi via lomme i ryggfôret. 
Lukkes med glidelås i front. Tynne refleksbånd 
foran, bak og på ermene. Justerbar ermevidde 
med borrelås. Gode høye sidelommer, 
utvendig brystlomme og to innvendige 
lommer. Ekstra lang rygg og justerbar elastikk 
nederst på jakken, for å forhindre trekk. Tapede 
sømmer. 

13433 marine
13434 svart
Størrelse S–4XL
Materiale 100% Polyester, 140 g/m².
Øko-Tex Standard 100.

Skalljakke
Eksklusiv skalljakke i ID Tech® kvalitet med 
hette og lett polyesterfôr. Jakken er velegnet 
til logotrykk og broderi via lomme i ryggfôret. 
Lukkes med glidelås i front. Tynne refleksbånd 
foran, bak og på ermene. Justerbar ermevidde 
med borrelås. Gode høye sidelommer, 
utvendig brystlomme og to innvendige 
lommer. Ekstra lang rygg og justerbar elastikk 
nederst på jakken, for å forhindre trekk. Tapede 
sømmer. 

13428 marine
12649 svart
Størrelse S–3XL
Materiale 100% Polyester, 140 g/m².
Øko-Tex Standard 100.

Fleece og jakker



T-skjorte dame
EU Ecolabel (EU Blomsten) sertifisert t-skjorte i 
damemodell med rund hals, smal halsribb og 
ermeribb samt ekstra forsterkning av nakke- og 
skuldersøm. Casual design med smal passform uten 
å gå på kompromiss med bevegeligheten. T-skjorten 
er laget i BCI bomull og gjenvunnet polyester og 
har gjennomgått en forkrympningsprosess ved høy 
temperatur, både før og etter innfargning for ekstra 
stabilitet og lang levetid.

13615 hvit
13616 mørk marine 
13617 svart
Størrelse XS–6XL
Materiale 60% bomull/40% polyester, 210–220 g/m². 
Øko-Tex Standard 100.
EU Ecolabel

T-skjorte
EU Ecolabel (EU Blomsten) sertifisert t-skjorte med 
rund hals, smal halsribb og ermeribb samt ekstra 
forsterkning av nakke- og skuldersøm. Casual design 
med smal passform uten å gå på kompromiss med 
bevegeligheten. T-skjorten er laget i BCI bomull 
og gjenvunnet polyester og har gjennomgått en 
forkrympningsprosess ved høy temperatur, både 
før og etter innfargning for ekstra stabilitet og lang 
levetid.
 
13612 hvit
13613 mørk marine 
13614 svart
Størrelse XS–6XL
Materiale 60% bomull/40% polyester, 210–220 g/m². 
Øko-Tex Standard 100.
EU Ecolabel
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BCI - Better Cotton Initiative
Better Cotton er en organisasjon som jobber for å 
gjøre den globale bomullsproduksjonen bedre for 
menneskene som produserer den, for miljøet den 
vokser i og for bransjens fremtid. 

Better Cotton er rett og slett det - bedre bomull.

EU Ecolabel
EU Ecolabel, eller EU Blomsten, er EU’s offisielle miljømerke. For tekstiler betyr 
det fokus på mer bærekraftig landbruk ved bomullsproduksjon, 
energieffektivitet, mindre forurensning i produksjonsprosessen og færre farlige 
stoffer. Miljømerket er din garanti for at tøy merket med EU Blomsten belaster 
miljøet så lite som mulig. 

Våre t-skjorter merket med EU Blomsten har oppfyller de samme høye 
kvalitetskrav, samtidig som de har en mindre miljøbelastning. 

Et mer bærekraftig valg helt enkelt. 

Bedre for deg
- og miljøet



Piké Unisex
Klassisk piké i unisexmodell, med brystlomme. Slitesterk pikékvalitet og 
ribbestrikkede detaljer på krage og armer.

Størrelse: XS-6XL • Kvalitet: B/P 50/50% • Vekt: 220 g/m2

2997

Piké Dame
Piké i damemodell. Slitsterk pikékvalitet og ribbestrikkede detaljer på krage og 
armer.

Størrelse: XS-4XL • Kvalitet: B/P 50/50% • Vekt: 220 g/m2

Lys blå 12233 • Kongeblå 12230 • Marineblå 12443 • Grå melange 12440 • Koksgrå 
12439 • Svart 12436

12437

Farge: Hvit

Farge: Hvit

T-shirt Unisex
Klassisk og ekstra slitesterk t-shirt. Forsterket og holdbar halskant. 

Størrelse: S-6XL • Kvalitet: B/P 60/40% • Vekt: 210 g/m2

Lys blå 12444 • Marineblå 2995 • Svart 00009 • Rød 00098

7802

T-shirt Dame
Ekstra slitesterk t-shirt i damemodell. Lett figursydd med rund hals og splitt i 
siden. 

Størrelse: S-6XL • Kvalitet: B/P 60/40% • Vekt: 210 g/m2

Lyseblå 12430 • Marineblå 12431 • Svart 12427

12428

Farge: Hvit

Farge: Hvit

Lyseblå 12229 • Kongeblå 12229 • Marineblå 2998 • Grå melange 7460 • Koksgrå 12445 • 
Svart 7461 • Limegrønn 12227 • Rød 7287

2322



T-shirt 3/4 Dame
Ekstra slitesterk t-shirt i damemodell med 3/4-arm. Lett figursydd med rund hals 
og splitt i siden. 

Størrelse: S-6XL • Kvalitet: B/P 60/40% • Vekt: 210 g/m2

Svart 12432

12433

Farge: Hvit

12425

Etnisk hodeplagg
Hodeplagg i behagelig jersey med ribbekant i pannen for ekstra komfort.

Størrelse: One size • Kvalitet: P/B 50/50% • Vekt: 160 g/m2

Marineblå 12426Farge: Hvit

Frottéhånkle
Mykt og behagelig håndkle i frotté av høy kvalitet.

Størrelser
12090: 50x70 cm
12091: 70x120 cm

Kvalitet: 100% bomull • Vekt: 430 g/m2

Farge: Hvit

2322



Hvem er vi?
Elis er en av Norges største tekstilserviceleverandører. Vi leier ut og 
vasker arbeidsklær, matter, mopper og hygieneløsninger. Vår 
omsetning er ca. 600 millioner i året og vi har 400 ansatte i Norge, som 
jobber hardt for å gi våre kunder utmerket service i alle ledd. Elis er en 
del av det engelske børsnoterte konsernet Elis Plc, som er representert 
i flere europeiske land. Et samarbeid med oss vil gi deg og dine 
medarbeidere mulighet til å fokusere på din bedrifts kjernevirksomhet.

24 25
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Hvorfor velge 
oss?
Mer enn bare klær
Vår verden er mye mer enn bare klær. I vår verden er det viktig å ta 
vare på plaggene, gjennom hele plaggets levetid. Vi tilbyr derfor plagg 
som er en del av en vask- og leieløsning. Alle våre flotte plagg inngår i 
et helhetskonsept, spesielt tilpasset dine behov.

Hygiene og sporing av vask
Vi skjønner at hygiene er viktig for deg og dine kollegaer. Vi stiller 
derfor veldig høye krav til kvaliteten på våre arbeidsklær og krever intet 
mindre, enn at de skal tåle industrivask. De må være så slitesterke at 
vi kan vaske dem om og om igjen, for å sørge for at du hele tiden har 
tilgang til rene arbeidsklær. Klærne må tåle høy vasketemperatur – så 
høy at vi kan sikre et godt hygienenivå. 

Vårt konsept sikrer god hygieneoppfølging. Alle plagg er merket med 
RFID chip, som gjør det mulig for deg å se og dokumentere når og hvor 
ofte plaggene dine har blitt vasket. Dette er spesielt viktig for bedrifter 
som er pålagt å skifte en eller flere ganger om dagen. I tillegg har vi 
ulike smarte garderobeløsninger, som sikrer hygienisk lagring av klærne 
og at skitne og rene plagg holdes adskilt. Vi tilbyr vask i 
kontrollert sone, som sikrer at plaggene blir vasket i henhold til 
bransjens krav.

Forutsigbar økonomi
For deg som kunde finnes det flere økonomiske fordeler med vår 
løsning. En er at du slipper å investere i store mengder tekstiler. Vi 
kjøper inn plaggene og holder lager. En annen grunn er at 
leieløsningen øker fleksibiliteten. Kanskje du har nye kollegaer på vei inn 
eller noen som slutter. Vi justerer din plaggbeholdning i henhold til dine 
behov.
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God service
Våre kunder er det viktigste for oss og vi er derfor opptatt av å levere 
det vi lover. Våre medarbeidere jobber hver dag, for å gi deg den 
beste servicen. Våre sjåfører henter og leverer til avtalt tid. Våre 
kundeservicemedarbeidere hjelper deg når du trenger det. Våre 
vaskerimedarbeidere vasker klærne dine, profesjonelt og riktig. Våre 
lageransvarlige sørger for at det finnes klær på lager, dersom du skulle 
trenge mere klær. I tillegg har vi en online web portal, hvor du selv kan 
holde oversikt over vasken av klærne dine og bestille mer eller mindre 
tøy.

Miljø
Miljø er en viktig grunnstein i vår virksomhet. I en virkelighet der 
jordens ressurser blir mer og mer begrenset blir det viktig å være 
bevisst på hva vi sammen kan gjøre for å forbedre dette. Å dele på 
ressursene er et alternativ. Gjennom industriell vask kan vi sammen 
redusere forbruk av vann, energi og vaskemidler. Med vår 
bekymringsfrie løsning, sørger vi for at ressurser deles på beste vis – både 
for kundene våre og miljøet. 

Corporate Social Responsibility
Akkurat som med miljø, er menneskene i vår omverden ytterst viktig 
for oss. Det er en selvfølge at menneskene som jobber for oss skal ha 
det bra. Vi jobber i henhold til internasjonale regler og sikrer at alle 
våre leverandører respekterer de grunnleggende sosiale, miljømessige 
og etiske kravene i sin virksomhet. Alt som leveres fra oss skal være 
framstilt under forhold som er forenlige med de 10 prinsippene i FN’s 
Global Compact. Prinsippene omhandler menneskelige rettigheter og 
arbeidsrett, samt miljø og antikorrupsjon.

Kvalitetsarbeid
Vi er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og kvalitetssertifisert i 
henhold til ISO 9001. Vi bærer disse sertifikatene med stolthet.

Velkommen til Elis!
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SuperClean
Bomullsmatter absorberer store  
mengder vann og støv.

MicroMagnetic
Nylonmatte som aktivt festes mot 
gulvet ved hjelp av en magnetisk 
base.

Logo/Design
Multifunksjonelle matter fungerer 
både praktisk til å stoppe skitt,  
og som en effektiv 
kommunikasjonskanal. 

DirtTech
Nylonmatter beskytter gulvet 
mot smuss.

MicroTech
MicroTech-matter stopper mest 
vann, skitt og støv av alle matter. 
Ligger i tillegg flatt og vandrer ikke.

Rød løper
Nylonmatter beskytter gulvet mot 
smuss. Fås i klassisk rødt og i svart. 

Avlastning
Avlastningsmatter uten hull 
sparer ansatte for sykefravær, 
belastnings- og slitasjeskader, samt 
holder effektiviteten oppe. God 
støtte.

Avlastning
Avlastningsmatter med hull for 
drenering sparer ansatte for 
belastnings- og slitasjeskader, samt 
holder effektiviteten oppe.

Oljemopper
Tørrmopp impregnert med 
biologisk olje som enkelt fjerner 
støv.

Mikrofibermopper
Kan brukes tørr og fuktig, fjerner skitt 
og støv. Svært effektive.

Mikrofiberkluter
Fjerner ekstremt effektivt flekker og 
støv. Fås i blått (kjøkken/overflater) 
og rosa (baderom).

Blandingsmopper
Standardmopper som egner seg 
best til å tørke opp vann og søl.

Matter og mopper
Vår service innebærer at vi tar hånd om alt det praktiske med mattene, så 
du og dine medarbeidere slipper å tenke på det.
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Hånd- og kroppsåpe
Skumsåpedispenser non-touch 800ml
3-i-1 dusjsåpe 350 ml

Industrisåpe
Industrisåpe 2,5L
Industrisåpe 5L

Hånddesinfeksjon
Hånddesinfeksjon non-touch 650ml

Papir
Senterrull
Papirarkdispenser

Vedlikehold
Sanitizer
Urinalmatte (salgsvare)

Avfallsbeholder
Avfallsbeholder 43L

Toalettpapir
Toalettrullholder uten kjerne
Toalettrullholder jumborull med reserve

Vedlikehold
Clean Seat manuell 800ml

Lady Care
Lady care 23L

Håndhygiene

Håndtørk

Toalettmiljø

Aqualine
Denne hygieneserien skaper rammen for et rent og funksjonelt toalettmiljø. 
Alt papir er Cradle-to-Cradle sertifisert. 

Bomull
Håndklekabinett

30 31



Svart

Limegrønn

Indigo blå

Lilla

Grå

Rosa

Marineblå

Rød

Lys grå

Hvit

Fusionline
Denne hygieneseriens stilfulle design passer perfekt inn i de mest eksklusive 
toalettmiljøer. Dispenserene leveres i flere forskjellige farger. Alle dispensere 
og alt papir er Cradle-to-Cradle sertifisert. 

Håndvask
Skumsåpedispenser non-touch 500ml
Skumsåpedispenser manuell 500ml

Hånddesinfeksjon
Hånddesinfeksjon non-touch 500ml

Papir
Papirskap non-touch
Papirarkdispenser manuell

Bomull
Håndklekabinett

Avfallsbeholder
Avfallsbeholder 20L, 25L, 50L

Air Freshener
Air Fresh advanced
Air Freshener

Toalettpapir
Toalettrullholder

Clean seat
Clean seat dispenser manuell

Vedlikehold
Sanitizer
Toalettbørste

Lady Care
Lady care mini
Lady care

Håndhygiene

Håndtørk

Toalettmiljø
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