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LAGA MAT MED 
Sous Vide
Se vilka 3 produkter 
du behöver för 
att komma igång.

Hitta
favorit- 
TILLBEHÖREN 

för

iPhone 11

rere  |||  PPowowerererbabanknk  ||  VVägäggladdddaare SnSnSnSnabaaaababaaaa bbblbbblbblbbladadadaddadadadadadarerererere   ||||||| TTTTTTTTTTTrårårårååårådldlösös llladadddadad

LLLTTTERNATIIIVVV FFFIIINNNNNNSSS DDDEEETTT???VVVVIIIILLLKKKAAAA LLLAAADDDDDDNNNNNNNNNNNIIINNNGGGSSSAAALLL

Läs om Mattias som tar fram produkter för 
varumärket Champion.

SOM PRODUKTCHEF FÅR JAG TILLSAMMANS MED 
ANDRA SAKKUNNIGA PLANERA HUR EXISTERANDE 
OCH NYA PRODUKTER BÖR UTVECKLAS.

Magasin
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Sid 4 Möt Mattias - produktchef för Champion.

Sid 6 Laddning för alla behov.

Sid 7 Tillbehör för iPhone 11.

Sid 8 Sous Vide - få till maten som kockarna.

Sid 10 Teknik för den mogna publiken.

Sid 12 Kör säkert! Alkomätare att lita på.

Sid 14 Koppla ner med sällskapsspel.

Sid 15 Malibu - resväskan i tidlös design.

Sid 16 

INNEHÅLLS-
FÖRTECKNING

VUXEN NOG 
FÖR EN DORO?

RESULTATET 
BLIR ALLTID 

PERFEKT 
OCH APPARATEN 

KOMMER ATT 
HÅLLA ÖVER EN 
LÅNG, LÅNG TID.

MOSER* har sitt ursprung och arv som 
marknadsledande leverantör till fri-
sörer i Europa, fortfarande med bas i 
Schwarzwald Tyskland. Alla professi-
onella Moser-produkter och de preci-
sionsslipade skären är ”Made in Ger-
many. 

Använder man hårklippare och trimmers 
från Moser så vet man att motorer, skär 
och batterikapacitet är av högsta kvalitet. 
Resultatet blir alltid perfekt och appara-
ten kommer att hålla över en lång, lång 
tid.
*Moser är en del av Wahl Clipper Corpo-
ration

Sedan Wahl 1919 uppfann den första 
handhållna hårklipparen har de varit in-
ternationell marknadsledare för både 
professionella frisörer och hemmaklip-
pare. Wahl tillverkar huvuddelen av sina 
produkter i USA och Europa och alltid i 

egna fabriker. Detta tillsammans med en 
aldrig sinande ström av förbättringar och 
innovationer, gör att Wahl erbjuder hår-
klippare och trimmers med klassledande 
kvalitet och prestanda på skär, motorer 
och batterikapacitet. 

-
pläterad Jubileumstrimmer med helt otro-

Trimmer klipper ultrakort ända ner till 

på den här trimmerns fantastiska egen-
skaper.

Kontakta oss
Leverans- & besöksadress 
Order Nordic AB  
Makadamgatan 14   
254 64 Helsingborg   

Växel: 042 - 25 23 00  
Ekonomi: 042 - 25 23 30
Order/Support: 042 - 25 23 50
Retur/RMA: 042 - 25 23 76
Gods: 042 - 25 23 28 

www.order.se

OrderNordicAB
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Mattias Forsmark började sin karriär inom olika utveck-
lingsföretag så som Sony Mobile och Axis Communications. 
Nu är han produktchef på Order Nordic och ansvarar 
för bolagets eget varumärke Champion inom mobility-
kategorin.
Mattias började sin tjänst på Order Nordic för ca 1 år 
sedan och har sedan dess drivit och utvecklat sortimentet 
inom Order Nordics egna varumärke Champion.

Med mitt största fokus på mobiltillbehör, ljud och TV fungerar jag 

samt produktexpert och försäljningsstöd.
 
Jag tycker att Order Nordic är ett kompakt företag där det är lätt 
att få kontakt med alla medarbetare. Vi stöttar varandra och var 
och en tar sig alltid tid att hjälpa en arbetskamrat.
- Människorna är nära och alla känner varandra. Vi kan prata öp-
pet om viktiga saker och det är lätt att ta tag i problem som upp-

 
- Som produktchef får jag tillsammans med andra sakkunniga pla-
nera hur existerande och nya produkter bör utvecklas. Mitt ansvar 
är att försöka hitta nålen i höstacken och att hitta produkter som 
du kan lita på. Det motiverar mig och gör mitt arbete meningsfullt. 
Att få välja ut den bästa produkten, anpassad för oss skandinaver 
känns både spännande och hedrande.
För mig är arbetsgemenskapen, atmosfären och människorna jag 
arbetar tillsammans med viktiga.
- Det är verkligen givande att jobba på Order Nordic: kunderna, 
kollegorna, ansvaret och arbetsmiljön. Vi har en bra inställning till 
arbetet, var och en vill göra sitt bästa och alla är beredda att göra 
ännu mer om det behövs. Här både orkar och vill man göra allt för 
företaget. Det visar vilken passion vi drivs av på Order Nordic. Pas-
sionen genomsyrar vårt arbete och nöjda kunder är alltid i fokus.

444 ORDORDORDORDRDRDRRDRDRDDRDORDORDDDDOORRDRDORDORDORDOORDRDRRORDORDORORDORDOROO EREREREEREERERERERERREREEREREERERRRREEERERERERRER NORNORNNNORNORNOOOOORRRRRRNONORNONONONONOOONONORRRRNONOORORRNONNOOORRNOOOOORRORRRRORROORRNOOORNOOOOON RDDDDDDICDIDICDICICDICDDDDDICDICDDDICDDDIDDICDDD CCCDD CDD CD C MAMAMAMAMAMAMAAMAAMAMAMMAAMAAMAAMAMMAMMMAMAAMAAAAMMMMMMMMMMM GASGASGASGASGASGASGASGGGGASGGASSSIINNNNNNIINNIIINNIIINNIIIIIIINNINNINIIN

MATTIAS HAR FULL KOLL 
PÅ BÅDE CHAMPION OCH RÖGLE

MATTIAS FORSMARK

Yrke: Product Manager Champion  

Ålder: 39 år 

Familj:  

Bor: I ”Byn” (Vejbystrand), nordvästra Skåne. 

Intressen: Förutom teknik och fermenterad 
dryck så ägnar jag mycket tid åt hockey och 
Rögle.
 
Favoritprodukt: Snabbladdaren.

SKÄRMSKYDD I ÄKTA, HÄRDAT GLAS Glasen har 
en tunn design på 0,33 mm som ger samma känsla som din vanliga 
telefonskärm. Välj Full Cover-varianten med svart ram om du om du 
föredrar att skyddet mer eller mindre ska vara osynligt.

BLUETOOTH HÖGTALARE SBT340
En fullutrustad, vattentålig och bärbar Blue-
tooth-högtalare med överraskande kraftfullt 

trådlös stereo. Har tilldelats Reddot Award: 
Design Concept 2019.

bästa och alla är 

mer om det behövs

SNABBLADDARE
Ladda upp till 50% 
av batteriet på bara 
30 minuter! Efter att 
ha använt en snabb-
laddare till mobilte-
lefonen är det svårt 
att använda något 
annat.  Krävs att mobiltelefon har stöd för snabbladdning 
(Power Delivery eller Quick Charge).

SNABBLADDAREN
Varför är det din favoritprodukt? “Jag älskar hur snabbt det går att 
ladda telefonen, har du en gång använt en snabbladdare så vill du 
inte använda något annat!”. Ibland behöver man ladda batteriet 
snabbt. Du är försenad till bussen och batteriet lyser rött, du vän-
tar på ett viktigt samtal under bilfärden och behöver vara anträff-
bar eller du vill ha tillräckligt med batteri i mobilen för att kunna 
lyssna på din spellista under löprundan. Med en snabbladdare kan 
du snabbt och effektivt få tillräckligt mycket energi i mobiltelefo-
nen för att den ska klara sig resten av dagen.
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Powerbank 

 
iPhone 11
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CHAMPION SLIM WALLET CASE
hjälper dig att samla dina viktigaste 
prylar på ett och samma ställe.
Finns i svart och brun färg.

CHAMPION SKÄRMSKYDD
Champion premium skärmskydd i 

härdat glas med en oleophobisk yta 

att fastna på skärmen. Den reptåliga 
ytan blockerar UV-strålning samt är 

mer tålig.

CHAMPION 2-IN1 SLIM WALLET CASE
hjälper dig att samla dina viktigaste prylar 
på ett och samma ställe.
Finns i svart och brun färg.

CELLY WALLET CASE
Ett elegant plånboksfodral, av 
hög kvalité. Fodralet har tre 
fack för betalkort, körkort etc. 
samt ett fack för kontanter. 

CELLY SPARKLING  
Mjukt och bekvämt. Sparkle 
är ett åtsittande skal av mjukt 
TPU med glitterstuktur. Det 

-
fonens kanter perfekt.  
Finns i rosa och transparent

CELLY SOFT-TOUCH COVER
Feeling är ett silikonskal med mjuk käns-

mot repor. Finns i svart och rosa.

Lightning till USB-C
För att snabbladda produkter från Apple som iPhone eller 
iPad så krävs det en Lightning-kabel till USB-C-kabel amt 
att du har en iPhone 8 eller senare modell.  

VILKET LADDALTERNATIV PASSAR DIG?
Det vanligaste sättet att ladda en mobiltelefon eller surfplatta är att ansluta enheten till en 

passar dig och din mobiltelefon bättre:

Snabbladdning 

Trådlös laddning 

laddning (Qi-laddning). För att ladda mobilen, placerar du 
den enkelt på laddningsplattan.

Väggladdare 

Efter 30 minuter laddning

KLASSISK 
LADDNING

SNABBLADDNING
PD (Power Delivery) 

eller
QC3 (Quick Charge 3.0)

50 %

18 %

Om din mobiltelefon har stöd för snabbladdning (Power 
Delivery eller Quick Charge) så kan du med rätt adapter 
och sladd njuta av riktigt snabb och effektiv laddning av 
mobilen, du ladda upp till 50% av batteriet på bara 30 minuter.

Ha med en powerbank som ett extrabatteri till mobilen när 
du är på resa, ute på stan eller vandrar i skogen. Powerbanks 

eller powerbanks med kapacitet nog att ladda din mobil- 

Det absolut vanligaste sättet att ladda mobilen är att 

av väggladdare med varierande strömstyrka, storlek och 
utseende. Köp den USB-laddaren som passar dina behov, 
är du enbart ute efter att ladda mobiltelefonen går det bra 
med en laddare med lägre strömstyrka men om du ska 
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Sous Vide -  
hur fungerar det?

Sous Vide betyder 
”under vakuum” och 
har länge använts 
på restauranger över 
hela världen. Genom 
att först vakuumför-

-
ling, grönsaker eller 
annan önskad råva-
ra och sedan sänka 
ned dem i ett perfekt 
tempererat vattenbad 
uppnår du ett fantas-
tiskt resultat. 

-
samma på insidan som på utsidan av maten. Att tillaga Sous Vide 
gör att du har full kontroll genom hela tillagningsprocessen – vilket 
genererar fantastiska resultat, varje gång!

För att lyckas med din Sous Vide-matlagning är en vakuumför-
packare med värmebeständiga påsar ett viktigt redskap. Genom 
att vakuumförpacka önskad råvara minskar du dess exponering för 
syre och vatten, vilket resulterar i en perfekt temperaturfördelning 
vid Sous Vide-tillagning. All smak, alla näringsämnen och all färg 
försluts i påsen – vilket gör att maten smakar bättre. En vakuum-
förpackare används med fördel också till att förlänga livsmedels 

vakuumförpackningen öppnar upp porerna i maten så att du kan 
få den där goda, marinerade smaken på några minuter istället för 
över natten. 

Ställ in din Sous Vide på önskad temperatur, placera den på kanten 

-
laga råvaran så att den blir torr. Temperaturen håller sig inom en 

-
net. Efter tillagning steker du till din råvara, om så önskas, i en het 
stekpanna – vilket ger tex. din köttbit en perfekt karamelliserad yta.

Att tillaga Sous Vide är inte längre en komplicerad matlagningsmetod 
tillägnad proffsen – med Champion Sous Vide och Vakuumförpackare 
uppnår du samma perfekta resultat hemma. Prova!

1. Champion Sous Vide Precision Circulator Art.nr. CHSV310  2. Champion Sous Vide IPX7 WIFI Art.nr. CHSV510  3. Champion Vakuumpåsar 50-pack 20x30cm Art.nr. CHVF210-50P  
4. Champion Vacuumpåsar 50-pack 28x30cm Art.nr. CHVF410-50P  5. Champion Zippåsar CHVF010 10xS + 10xM Art.nr.CHVF010-20P  6. Champion Rullplast 20x300cm 4 rullar Art.nr. 

CHVF210-RULL  7. Champion Rullplast 28x300cm 2 rullar Art.nr. CHVF410-RULL  8. Champion Vakuumförpackare rostfri Art.nr. CHVF410 9. Champion Vakuumförpackare Art.nr. CHVF210  
10. Champion Vacuumförpackare Slim Art.nr. CHVF110  11. Champion Vakuumförpackare Handhållen Art.nr. CHVF010  

SOUS VIDE VAKUUMFÖRPACKAREVACUUMPÅSAR 
ELLER RULLPLAST

1.

2.

5.

8.

9.

10.

11.
3.

4.

6.  7.



 ORDER NORDIC MAGASIN 1110 ORDER NORDIC MAGASIN

VUXEN NOG  
FÖR EN DORO?

Med åren blir vissa frekvenser svårare att höra. 
Inget konstigt alls. Det fixar vi. 
doro.se/8080

DORO 8080
Style by Scandinavia 

Bluetooth-högtalare i retro-design

Denna bluetooth-högtalare med inbyggt 
uppladdningsbart batteri kan du para ihop med
din smartphone eller med din PC via Bluetooth.
Högtalaren har USB-port och SD-kortplats för 
MP3-uppspelning, 3,5 mm Aux ingång och 
ljudutgång: 2 x 5W.

Denver Bluetooth-högtalare 
Art. nr: BTS-210GREYNR

Bär musiken eller ljudboken med dig 

med dig vart du än ska. Spelaren stödjer formaten CD, CD-R, 
CD-RW, CD-MP3 och har en resume-funktion vilket betyder 
att skivan startar där senast stoppades, vilket är praktiskt för 
ljudböcker. Den inbyggda anti-chockfunktion säkerställer att 
det inte blir några avbrott i uppspelningen om enheten skulle 
skaka till. 

CD titelprogrammering
CD repeat- och introfunktion
CD slumpmässig uppspelning
X-basfunktion
Stereohörlurar ingår
Den medföljande strömadaptern laddar upp laddningsbara 
batterier (ingår ej)

Soundmaster Bärbar CD Resume o AC-adapter 
Art. nr: CD9220

Upplev mer med en lättanvänd telefon

•  Hör bättre tack vare högt och tydligt ljud
•  Se bättre på den stora och lättlästa skärmen
•  Känn dig säkrare med trygghetsknappen

Inte nog med att det är enklare att ringa och skicka SMS med Doro 
6621, den extra stora skärmen gör det dessutom smidigare och 
roligare att ta, få och titta på bilder. Du kan även njuta av tydligare 
samtal i båda riktningar och alltid känna dig trygg med att du kan få 
hjälp direkt via Response by Doro™*. *Kostnader för abonnemang 
tillkommer (valfritt).

Doro 6621 Svart/Vit
Art. nr: 7738

TIPS FÖR DEN MOGNA PUBLIKEN
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ALKOMÄTARE

”Pålitlig och driftsäker”

AM-8000

Tillsammans 
räddar vi liv...

 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

GODKÄNT AV
MHF Test Lab

 DIGNITA AM-8000 
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En person som sätter sig bakom ratten med alkohol i 
blodet är en fara både för sig själv och för andra. Ändå 
har vi i Sverige minst 15 000 resor varje dag med förare 
som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri 
om de upptäcktes.

bränslecellsmätare, halvledarcellsmätare och infraröd mätning. 

mätare som kostar runt 70 000 kr. De professionella mätare 
som används av polisen, vid till exempel alkoholkontroller, är 
bränslecellsmätare.

Alkohol och bilkörning kan tillsammans få förödande konsekvenser – även dagen efter. 

AM-7000 har en pålitlig bränslecellsteknik som används både i privat och professionellt bruk.

Dignita Alkomätare AM-7000  
Art. nr: 2010

TRAFIKSÄKERHET I ETT 
BEHÄNDIGT FICKFORMAT

vanligt förkommande främst i USA och andra länder där man 
har en högre promillegräns än vad vi har i Sverige. Där är det inte 
ovanligt att mätarens gräns sätts på 0,5 promille för att vara säker 
på att den inte slår över 0,8 promille som är gränsen i vissa delstater 
i USA. Denna typ av mätare kan även förekomma även i Sverige 
men är inte alltid tillförlitlig för att visa en lägre promillegräns.

Den djupa lungluften
För att kunna vara säker på att alkometern visar vilken 
blodalkoholkoncentration som testpersonen har måste provet tas 
på luften som kommer från alveolerna längst ner i lungan. Det är 
här som blodkärlen möter luftkanalerna i lungan och dessa visar 
då också vilken alkoholhalt som testpersonen har. Om mätaren tar 
prov under 0,7 liter eller lägre så speglar provet bara den luft som 
testpersonen andats in. En alkometer som tar provet efter ca 1,2 
liter luft speglar alkoholkoncentrationen i blodet.

Olika blåsförfaranden
Om en produkt i sin instruktion talar om att man skall blåsa länge 
och mycket men mätaren ändå accepterar ett blåsprov med 
väldigt liten volym så blir inte resultatet alltid rätt. Blåstester som 
gjorts på människor som blåser och hur mycket luft som kommer 
ut visar på ett resultat som varierar mycket mellan olika människor 
– allt från att blåsa bara någon deciliter och ända upp till 3 liter.

Kalibrering
Alla alkometrar behöver kalibreras. Bränslecellsbaserade alkometrar 
som inte regelbundet används och utsätts för alkohol blir 
långsamma och behöver minst en gång per år kalibreras och 
kontrolleras. Halvledarcellsmätare som inte används får oxid på 
cellen vilket gör att mätaren blir mindre känslig för alkohol. Även 
faktorer som hur alkometern lagras spelar in. Utsätts en alkometer 
för extrem hetta, kyla eller hög luftfuktighet kan detta påverka och 
ställa om mätarens värden.

ALKOMÄTARE 
GER SÄKRARE 

KÖRNING

uk.
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Clicko är ett roligt och enkelt sätt att lära sig bokstäver.
Vänd, vrid och foga ihop de magnetiska byggde-
larna i trä till bokstäver eller ord. Perfekt för små 
händer som ännu inte lärt sig att hålla i en penna!  
 
Spelet passar alla barn som på ett kul och kreativt sätt vill upp-
täcka alfabetet och bokstäverna. Formerna på de magnetiska 
trädelarna är: stort C, litet c, stort I, litet i och prickar. Genom att 
kombinera dessa delar på olika sätt kan alla bokstäver i alfabetet 

-

Clicko Magnetiska Bokstäver ABC i trä 
Art. nr: P1705661

nya frågor av storsäljande spelet  ”När då då”!
Samla familj och vänner och gör er redo för en rolig 
höstkväll.

Turas om att ta kort och bilda en tidslinje med tio olika händelser 
från tideräkningens början fram till idag. Sätt händelser, personer, 

-

sin första världscupseger? Du behöver inte kunna årtalen, utan 
endast kunna placera dem i rätt förhållande till varandra. Du kan 

förlora alla eller spela säkert och vinna ett kort åt gången. Den som 
först får tio kort vinner spelet.

Kärnan När då då, original 
Art. nr: 610179

”Detta är den smartaste pedagogiska leksaken 
sedan kulramen” - Fascinerad mamma

När 
då då?

SPEL FÖR HELA 
FAMILJEN

Clicko Cavalet representerar tidlös skandinavisk design sedan 
1945. Förstklassig kvalitet och funktion i varje detalj. 
Tradition, kvalitet och ett brett sortiment!
Produkter som är utvecklade och tillverkade för att 
möta alla dina förväntningar.

Vi har ett stort utbud av modeller; hårda, mjuka, stora, små, tren-
diga och business. 

En av de mest populära modellerna är den tidlösa Malibu väskan. 
Denna modell har även gjorts i en limited edition väska för rosa 
bandet. Väskorna har en rosa bandet vävd etikett inuti, samt ett 

bandet väska går direkt till Bröstcancerförbundet.
Var med på resan att uppnå bröstcancerförbundets vision att ing-
en ska drabbas av bröstcancer.

Malibu är en modern och väldesignad lättanvänd serie för folk 

då det är favoriten och den mest sålda modellen vi har på mark-
naden. Genomtänkta detaljer som gör resandet smidigt och en-
kelt. Sköna bekväma gummerade bärhandtag gör den behaglig 
att bära. 

-
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UPPTÄCK VÄRLDEN TLLSAMMANS 
MED CAVALET

Uppdaterad version

KOPPLA NER MED SÄLLSKAPSSPEL

CAVALET 
MALIBU 

färger för att passa just 
ditt behov.
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Order 

 

Den 20 januari går startskottet,  

håll utkik på order.se och i din mail.

 

Avs. Order Nordic AB, Box 22088, 250 22 Helsingborg


