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UFORPLIKTENDE 
PRØVEPERIODE

Ta kontakt med oss for  
en hyggelig prat på tlf:  
0 23 46 eller via epost: 

Bli@HeltOpplagt.no

Helt Opplagt har levert helse og trivsel på arbeidsplassen i over 30 år.

Ønsker du kantine, renhold eller  
begge deler for din bedrift?



 
 
Et rent og ryddig kontormiljø er ikke bare viktig for trivsel og  
arbeidsmiljø, det er også viktig for totalinntrykket av ditt firma. 
Vi jobber i en bransje med mange useriøse aktører, derfor ønsker 
vi å påpeke at vi er en offentlig godkjent leverandør av renholds- 
tjenester i bedriftsmarkedet. 

Alle våre medarbeidere har selvsagt gjennomgått opplæring i 
profesjonelt renhold, inkludert HMS og miljøvern. 

Mindre støv gir et bedre inneklima og reduserer risikoen for astma- 
og allergiplager. Godt renhold har også en positiv effekt på syke-
fraværet.

 
 
Kantine er vårt fullservicetilbud for litt større bedrifter der vi tar oss av hele lunsj-
avviklingen. Dere kan bare komme og nyte. Gjennom mange års erfaring med fornøyde 
kunder er tjenesten spesialtilpasset bedrifter med mellom 15-150 ansatte. 

I våre mer enn 90 betjente kantiner sørger våre dyktige, blide og serviceinnstilte 
verter og vertinner for å skape en god lunsjopplevelse i en travel hverdag.

Kantine

Renhold

Vi leverer 
naturligvis også 

kantine og renhold 
som separate 

tjenester hvis du 
ønsker det. 

Vi tar en befaring og skreddersyr løsningen 
etter deres ønsker, behov og budsjett

 
Ren trivsel på jobben Helt Opplagt leverer  

alt innen renhold: 

» Daglig renhold
» Hovedrengjøring
» Gulvvedlikehold
» Teppe- og møbelrens
» Vinduspuss
» Tekstilrens
» Matteservice
» Sanitærartikler 
 og  dispensere

Mer enn  
15 000 personer 
spiser lunsj fra 
Helt Opplagt 

hver dag!

Sunne og varierte 
retter tilberedes 
hver eneste dag!

 
Fullservicetilbud for bedrifter fra 15 personer

Riktig renhold er viktig for inneklima, 
trivsel og helse på jobben. Renhold  
er et fag, og det skal en fagperson  
til for å vurdere renholdsbehovet for  
din bedrift.



 
 
Vi mener at ved å samle dine tjenester hos en leverandør vil forenkle din arbeids- 
hverdag. Du har større oversikt og det krever mindre ressurser. Vi kan tilby deg 
ett kontaktpunkt og fast oppfølgning ved behov. Vi ønsker alle en hverdag hvor 
vi kan fokusere på vår kjernevirksomhet. Ved å velge en eller flere tjenester fra 
Helt Opplagt vil vi legge til rette slik at dere kan rendyrke det dere er gode på. 

Vi tilbyr alle våre kunder en prøveperiode hvor vi skal bevise hva vi duger til. Og 
etter 33 år i bransjen kan vi skryte av å ha ekstremt få tilfeller av frafall etter 
denne prøveperioden. Skulle du ønske å besøke en av våre referansekunder for 
å se tjenesten i praksis er du velkommen til dette. 

Mindre selskaper kan i tillegg dra nytte av samme person på både renhold og 
kantine. På denne måten får vi effektivisert tidsbruken til deres vert/vertinne 
som igjen gjør at dere sparer penger. 

Du har kanskje prøvd mange leverandører tidligere 
som ikke leverer over tid? Tett dialog, oppfølgning 
og ris/ros fra dere vil holde oss på tå hev slik 
at vi hele tiden kan levere den tjenesten og 
kvaliteten dere betaler for. 

Færre leverandører - store besparelser

Fordeler ved å 
ha både kantine 
og renhold fra 
Helt Opplagt

 

Med kantine fra Helt Opplagt har du alle 
muligheter for enhver smak, du skreddersyr 
rett og slett din egen kantine med dine 
preferanser. Velg mellom blant annet:

» Frokostblanding & yoghurter

» Valgfritt pålegg servert på fat

» Omelett, wraps og nudelsalat

» Varmmat laget fra bunn

» Vafler til fredagskosen

» + mye mer. 

Skulle du få viktige kunder på besøk eller 
jobbe overtid med kollegaer kan du også 
bestille catering fra oss. I følge flere av våre 
kunder leverer vi Oslos beste påsmurt.

Modulbasert 
kantinetilbud

Ren trivsel
 

Rene og innbydende lokaler øker trivsel 
og velvære og bidrar til at alle blir «helt 
opplagt på jobben». Et godt renhold bidrar 
til et godt inneklima og det er viktig for 
å opprettholde en god byggningsmessig 
standard. 

Helt Opplagt er også totalleverandør  
av toalettrekvisita. Vi tilbyr en komplett  
hygieneløsning for toaletter og garderober. 
Resultatet er:

» Bedre hygiene

» Mindre smittefare

» Frisk lukt

» Større velvære

» Bedre innemiljø

Deilig varmmat og 
spennende småretter 

fra hele verden

Vi ønsker at våre 
kunder skal ha 

en fantastisk dag 
på jobben - hver 

eneste dag!

UFORPLIKTENDE 
PRØVEPERIODE

Ta kontakt med oss for  
en hyggelig prat på tlf:  
0 23 46 eller via epost: 

Bli@HeltOpplagt.no

Et godt daglig renhold 
fører til større trivsel 
og sørger for et bedre 

arbeidsmiljø.



Vi forstår at hver eneste kunde har sine unike behov og ønsker. Vår viktigste opp- 
gave blir da å sørge for en optimal opplevelse basert på de ulike behovene. 

Vi løser denne oppgaven på flere måter, blant annet ved å tilby Norges hyggeligste 
kantineverter, der et ekstra smil aldri koster noe ekstra! Våre kantineverter legger 
stor stolthet i arbeidet sitt og står for selve presentasjonen av maten og passer på 
at serveringsområdene er rene og ryddige til enhver tid. 

Alle våre kantiner er utstyrt med egen internkontrollinstruks som tar for seg alt av 
hygienekrav. Vi streber alltid etter å tilby våre kunder markedets beste løsning når 
det gjelder IK-mat og allergiinformasjon. Det er viktige områder vi jobber hardt for 
å skille oss ut på. 

VERTER OG 
VERTINNER
Blide, serviceinnstilte og med 
fokus på gode matopplevelser. 

I Helt Opplagt har vi alltid hatt stort fokus på miljøtil-
tak. Vi tenker på miljøet både i forhold til klima og 
natur, men også i et sosialt perspektiv. 

Et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, 
samt et fokus på miljø fra alle våre ansatte, gjorde 
oss til en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift i 2014. 

VI TAR MILJØET PÅ ALVOR!

“Vi får veldig 
gode synergier, 
både i form av 
effektivitet og 
kostnader ved å 
ha både kantine 
og renhold fra 
Helt Opplagt.“ 

Terje Davidsen  
NXT/A2N

Vi pakker mat og 
drikke hver dag 

slik at du alltid får 
ferske råvarer.

MILJØMERKET

241    Trykksak    7
85



Helt Opplagt på jobben  |  Bjørnholt, 1277 Oslo  |  0 23 46  |  bli@heltopplagt.no  |  www.heltopplagt.no

Følg oss:

Kontakt oss på: 
Telefon: 0 23 46 | Epost: Bli@HeltOpplagt.no

Eller gå inn på vår hjemmeside: HeltOpplagt.no

Våre tjenester holder deg Helt Opplagt på jobben!
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