
NONFOOD



ASKO Servering er en totalleverandør, noe som innebærer at vi 
også tilbyr nonfood-produkter. I sortimentet vårt vil du derfor finne 
en rekke produkter du kanskje ikke umiddelbart forbinder med oss. 
Innen  varegruppen nonfood finner du ca. 4000 produkter.
   
BORDDEKKING
Borddekking er en stor kategori som omfatter alt du trenger til  bordet 
– her finner du blant annet emballasje, servietter, duker, telys og 
stearinlys.

RENGJØRING OG HYGIENE
Vi har alt du trenger av rengjøringsmidler og -utstyr – til både tøyvask 
og kjøkkenvask. I tillegg vil du finne Antibac-produkter og avfalls-
poser blant varelinjene våre, for å nevne noe. Hygiene artiklene 
 omfatter for eksempel toalettpapir, tørkepapir, såpe, skotrekk og 
munnbind.

ENGANGSUTSTYR
Vi har et stort utvalg av engangsutstyr, og tilbyr også mange 
 miljøvennlige alternativer.
 
FLERE NONFOOD-KATEGORIER
Av andre produktkategorier kan vi nevne lyspærer, iskremtilbehør, 
bakepapir og ulike typer folie, kontorrekvisita, medisinsk utstyr, 
 sikkerhetsutstyr som branntepper og førstehjelpsutstyr,  bilrekvisita, 
barutstyr, serveringsemballasje, grillkull, dyrestell,  elektrisk 
 materiell og batterier. Dette er bare litt av det store utvalget du  finner 
i  sortimentet vårt!

BÆREKRAFTIGE PRODUKTER
ASKO Servering tar plastproblematikken på  alvor. 
Alle nonfood- leverandørene våre er  medlem 
av Grønt Punkt Norge. Vi har for øvrig flere 
 leverandører som tilbyr kortreiste,  norskproduserte 
nonfood-alternativer.



Bord dekk deg! Hos ASKO Servering finner du et stort 
og variert utvalg av det du trenger, enten du skal dekke 
til fest, til hverdags, til mange eller få.

Et stilfult dekket bord skaper god stemning og gjør 
måltidet til en enda bedre opplevelse for gjestene.

VÅRE LEVERANDØRER

BORDDEKKING

Engangsservice:
 - Bestikk
 - Pappbeger
 - Dessert/isbeger 
 - Glass 
 - Sugerør
 - Blandet
 - Plast
 - Lokk til beger og glass
Varmmatbokser Bagass
Servietter
Duker
Bordbrikker

VÅRT UTVALG

BORDDEKKING  
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VÅRE LEVERANDØRER

STEARINLYS

STEARINLYS

Telys
Kronelys
Kubbelys
Antikklys
Fakkelboks
Duftlys
LED-lys

VÅRT UTVALG

Tente stearinlys er en selvfølge når man skal dekke 
et stemningsfylt bord, eller skape en rolig og hyggelig 
atmosfære.

LED-lys er et godt alternativ til stearinlys for å unngå 
sot og svevestøv. Det er også smart med tanke på 
brannsikkerhet. 
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VÅRE LEVERANDØRER

Våre leverandører har lange tradisjoner og er ledende 
innen renholdsløsninger og hygiene. 
 
Med stor bredde i utvalget og mange gode 
miljøvennlige produkter, er vi sikre på at du finner alt 
du trenger hos oss.

VASK & RENHOLD

Tøyvask flytende/pulver 
Bløttleggingsmiddel
Skuremiddel
Grønnsåpe
Desinfeksjon og blekemiddel
Vindusvask
Tørremiddel til maskin
Oppvaskmiddel til maskin
Oppvaskmiddel
Støvsuger
Renholdsmaskiner
Rengjøringsvogn

VÅRT UTVALG

VASK & RENHOLD
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VASKEREDSKAPER

Gummihansker
Kluter
Mopper
Svamper
Stålull
Koster
Skrubber
Feiebrett
Plastbøtter
Stålull

VÅRT UTVALG

VASKE- 
REDSKAPER

Oppvask og renhold er helt vesentlige arbeidsoppgaver 
på et kjøkken. Med godt og riktig utstyr sparer du både 
tid, energi og penger. 

Husk å også sørge for at vaskeredskapene er rene og 
lett tilgjengelige.

VÅRE LEVERANDØRER
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VÅRE LEVERANDØRER

PERSONLIG 
HYGIENE

PERSONLIG HYGIENE

Håndvask
Dusjsåpe
Hansker 
Kokkeluer engangs
Hårnett

VÅRT UTVALG

Hender kan overføre smitte til mat, og for alle som 
jobber med mat og servering er det derfor ekstra viktig 
å vaske hendene ofte. Håndvask og såpe må være lett 
tilgjengelig i nærheten av der du håndterer mat.

Husk å alltid ha såpe og papir i dispenserne.
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PAPIR, PLAST & FOLIE

Bakepapir
Wrap-papir
Matpapir
Pizzapapir
Pizzaesker
Papirposer 
ALU folie/former
Strekkfilm
Kokeposer
Vakuumposer
Plastposer/film

VÅRT UTVALG

PAPIR, PLAST 
& FOLIE

God og riktig oppbevaring er viktig for hygiene, 
holdbarhet og å redusere matsvinnet. I denne 
kategorien finner du produkter i både papir, plast og 
folie - og du kan velge det som passer best til dine 
bruksområder og ditt kjøkken.

VÅRE LEVERANDØRER
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VÅRE LEVERANDØRER

EMBALLASJE

EMBALLASJE

Catering
Take-away
Matemballasje 

VÅRT UTVALG

Når maten er ferdig er det hyggelig å kunne servere 
den i en god, trygg og fin emballasje! Mulighetene 
er mange, enten du vil ha standard emballasje eller 
emballasje med eget design.

Kontakt oss for nærmere informasjon om emballasje 
med eget design. 
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TOALETTPAPIR 

& TØRKERULL

Tørkerull
Toalettpapir
Håndtørk
Dispenser 

VÅRT UTVALG

TOALETTPAPIR 
& TØRKERULL

Sørg for at det aldri går tomt for toalett- eller tørkepapir, 
det vil både ansatte og gjester sette pris på. Hos ASKO 
Servering finner du produkter som er velegnet uansett 
om du driver et stort kjøkken eller lite serveringssted.

Husk å alltid ha nok såpe og papir i dispenserne.

VÅRE LEVERANDØRER
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VÅRE LEVERANDØRER

KONTOR- 
REKVISITA

KONTORREKVISITA

Kopipapir
Kulepenner
Termoruller
Panteruller
Kassaruller
Plastlommer
Kinabok A4
Stifter
Spiralhefte A4
Stifter
Gummistrikk
Protokoll bok A6
Pakketape
Brevordner
Whiteboardpenn
Markeringspenn
Korrekturroller
Batteri
Etiketter 

VÅRT UTVALG

Kontorrekvisita er en fellesbenevnelse for mange 
små, men viktige  hjelpemidler i hverdagen. I denne 
kategorien har vi et bedt spekter som dekker de fleste 
behov innen serveringsbransjen.
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VÅRE LEVERANDØRER

AVFALLS- 
HÅNDTERING

AVFALLSHÅNDTERING

Søppelsekker
Avfallsposer 

VÅRT UTVALG

Søppelsekker og avfallsposer hjelper deg å sikre en 
midlertidig og forskriftsmessig oppbevaring av avfall. 

Husk å ta ut søpla hver dag! Ryddige og rene lokaler 
er mindre tiltrekkende for skadedyr.
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VÅRE LEVERANDØRER

FØRSTEHJELP

FØRSTEHJELP

Førstehjelpskit
Plaster
Øyendusj
Sårvask
Sportstape
Branngele

VÅRT UTVALG

Om ulykken først er ute vil du være glad for at 
førstehjelpsutstyret er inntakt, lett tilgjengelig og 
velassortert.

Med riktig førstehjelpsutstyr kan skadene begrenses. 
Ved akutt hjelp, ring 113.
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ASKO AGDER
 04792 
 kundeservice.agder@asko.no

ASKO HEDMARK AS
 62 34 74 00
 kundeservice.hedmark@asko.no 

ASKO MIDT-NORGE AS
 72 82 00 00
 kundeservice.midtnorge@asko.no

ASKO MOLDE AS
 71 24 19 00
 kundeservice.molde@asko.no

ASKO NORD AS
 77 64 12 00
 kundeservice.nord@asko.no

ASKO OPPLAND AS
 61 36 48 00
 kundeservice.oppland@asko.no

ASKO ROGALAND AS
 81 52 25 20
 kundeservice.rogaland@asko.no

ASKO VEST AS
 55 10 91 00
 sentralbord.asko.vest@asko.no

ASKO ØST AS
 02425
 sentralbord.asko.ost@asko.no

H.I. GIØRTZ SØNNER AS
 70 19 81 00
 Ordrekontor.hig@asko.no

askoservering.no


