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Magasin

”Möt ansiktet bakom rösten - 
Nina på kundsupport.

Att vara en problem-
lösare är den röda 
tråden när ingen dag 
är den andra lik.

Produkterna för soliga

Semesterdagar
utan krav och stress, sid 10

Bluetooth-högtalare + Nutrition Blender

Tävla och vinn
somriga produkter från Champion, baksida

Lista på sommarens hetaste  
sportevenemang, sid 4

Äntligen dags 
för EM och OS 
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INNEHÅLLS-
FÖRTECKNING

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

order-nordic-ab
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Läs mer om vårt 
hållbarhetsarbete på:
order.se/hallbarhet/

Eller scanna QR-koden  
och kom direkt till sidan

ORDER NORDICS FÖRSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 

För en hållbar framtid
Vi tror på ett hållbart företagande. 
För oss på Order Nordic innebär 
detta både hur vi själva bedriver vår 
verksamhet men också vad som sker 
före och efter oss i värdekedjan. 

Powerbanks att  
blir glad av
Från Celly finns dessa härliga power-
banks med välkända emoji-figurer. 
Vilken är din favorit?

FLAMINGO Art. nr: PBFLAM2200PK
MONKEY Art. nr: PBMONKEY2200BR

PIG Art. nr: PBPIG2200PK
GHOST Art. nr: PBGHOST2200WH

WATERMELON  
Art. nr: 

PBWMELON2600RD

AVOCADO 
Art. nr: 

PBAVOCADO2600GN

ICE CREAM 
Art. nr: 

PBICE2600GN

Vi har i år gjort vår första hållbarhetsredovisning 
och därmed summerat vårt hållbarhetsarbete för 
verksamhetsåret 2020. Detta innebär också att vi, från och 
med nu, gått från att ha ett aktivt miljöarbete till att ta ett 
bredare grepp kring hållbarhet.
För oss är detta bara början, för vi vill driva vårt företag på 
ett sätt som gör att våra barn och barnbarn kan leva på en 
välmående planet i framtiden.

En fläkt av sommar
I vårt breda utbud av friskluftsfläktar hittar du små och stora fläktar. Nyheter 
är den lilla 10cm uppladdningsbara fläkten för att ha med på stranden eller 
resan. Takfläktar med belysning. och pelarfläkten med luftreningsfunktion för 
skönaste inomhusklimatet.

TRISTAR
Takfläkt 76cm 

6st vingar, 
3 hastigheter

Art. nr: VE-5810

EMERIO
Uppladdningsbar fläkt 10cm 
3 hastigheter
Art. nr: HFN-123274

EMERIO
Pelarfläkt kombinerad 

med luftrenare H13 Touch
Art. nr: TFN-214473

STRONG
HELO IP-kamerakit 1080p Inom-/utomhus Trådlös

Art. nr: CAMERA-B-KIT

Övervakning för hemmet
Bevaka huset med en trådlös IP-kamera med full 
HD upplösning i sommar. Finns både för inom-  
och utomhusanvändning.

• Enkla att installera och  
att använda

• Full HD
• 100% trådlöst
• Upp till 128 Gb lokal lagring
• Styr från din smartphone  

eller surfplatta - hemifrån  
eller på distans

STRONG
HELO IP-kamera 1080p 

Inomhus Roterbar Trådös
Art. nr: CAMERA-W-IN
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2021
ÄNTLIGEN FOTBOLLS-EM OCH OS

Sportsommaren
Nu är det äntligen dags! Covid-19-pandemin gjorde att många sport- 

evenemang sköts upp ett år, sportåret 2020 blev sportåret 2021. Fotbolls-EM och  
OS är två av sommarens höjdpunkter att se fram emot. Det är första gången i historien 

som ett OS flyttas fram, något som vi kommer att påminnas av under hela OS då  
arrangemanget behåller sitt ursprungliga namn, Tokyo 2020.

Färdiga popcorn på 
ett par minuter.

CHAMPION
Popcornmaskin Retro
Art nr: CHPCM120

Vad kan du om värdstäder, guldmedaljer, 
eller framgångsrika idrottare?
I Smart10 med frågor om sommarspelen 
kan du glänsa med din kunskap. Spela 
enskilt eller i lag.

PELIKO
Smart10 frågekort OS
Art. nr: 40860289

För att använda frågekorten krävs att 
man har en Smartbox från Smart10.
Smart10 
Art. nr: 40860294

PANASONIC
50” 4K Ultra HD-TV 
HDR10+ SVT-app
Art. nr: TX-50HX800E

LED Ljusslinga på 
10m där upp till 4 st 
slingor kan kopplas 
samman.

LIGHTSON
Glimmer 10m  
ljusslinga 6W
Art. nr: 5044

Vem har rättigheterna  
till TV-sändingarna?

FOTBOLLS-EM 
TV4-gruppen och C More, tillsammans med SVT 
har köpt rättigheterna till Fotbolls-EM 2021. Varje 
match i EM som visas på TV4, går även att se på 
C More. Visas matchen på SVT går det även att 
streama matcherna på SVT.

OS
Discovery Network har 
förvärvat rättigheterna att 
sända Sommar-OS i Tokyo. 
Bolaget har ett utbud med 
kanaler som Kanal 5, Kanal 
9, Kanal 11, 
Eurosport och 
Eurosport 2.

Ishockey VM
Sändningarna 
ifrån hockey VM 
kommer i Sverige att visas på SVT. De specifika 
tv-kanaler som kommer att sända allting är  
SVT1, SVT2 och SVT24.

TV-boxar för att kunna se sändingarna

OS live-
sändningarna 

kommer vara ca 
03:00 till 15:00, 
svensk tid pga 
tidsskillnaden 
mellan Sverige 

och Japan.

ANDROID SATELLIT
BOXER

KABEL

Bluetooth party- 
högtalare med 2x10” 
woofers + 2” tweeter.
LED-lampor runt högta-
larna med rytmfunktion 
och ingång för mikrofon 
& gitarr.

DENVER
Bluetooth-högtalare 
Rullbar
Art. nr: BPS-455NR

STRONG
Satellit-mottagare FTA DVB-S

Art. nr: SRT7007

STRONG
DVB-T2 TV-box Free-to-air marksänd

Art. nr: SRT8213

STRONG
Android 4K TV-box Chromecast

Art. nr: LEAP-S1

FTE
Digital-TV-Box för kabel-TV DVBC

Art. nr: U5150HD

UTMANA VÄNNERNA
Vem vet mest om 
sommarspelen? 

Sportkalender som
mar 2021

MAJ

15 Fotboll, FA Cup-final, herrar, London

16 Fotboll, UEFA Champions League, final damer, Göteborg

21–6 juni Ishockey, VM, herrar, Riga

30–13 juni Tennis, Franska mästerskapen, Paris

26 Fotboll, UEFA Europa League, final herrar, Gdansk

29 Fotboll, Champions League-final, herrar, Istanbul

JUNI

11–11 juli Fotboll, EM herrar, olika platser i Europa

Sveriges matcher:

14 juni, Spanien mot Sverige, Sevilla

18 juni, Sverige mot Slovakien, Sankt Petersburg

23 juni, Sverige mot Polen, Sankt Petersburg

17–20 Golf, US Open, herrar, San Diego

26–18 juli, Cykel, Tour de France, Frankrike

28–11 juli, Tennis, Wimbledon i London

JULI

23–8 augusti, Sommar OS, Tokyo

AUGUSTI

24–5 september, Paraidrott, Paralympics, Tokyo

30–12 september, Tennis, US Open, New York
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NINA JAKOB

Yrke: Kundsupport och webbadministratör.

Familj: 2 barn, föräldrar, syster med familj.

Bor: I Helsingborg, men kommer från 
Olofström, Blekinge. Det är också hemma. 

Intressen: Livet med tvillingar på 8 år gör att 
vardagen går i ett. Men jag tycker om att vara 
ute i naturen och att umgås med min familj 
och mina vänner. Det blir många turer ”him” 
till Blekinge också.  

Favoritprodukt: Jag vill inte välja en särskild 
produkt utan en hel kategori, Powerbanks. 
– Det finns alltid personer i min omgivning 
som har dåligt batteri på mobilen när jag 
är iväg med familj eller vänner. Jag är en 
problemlösare både på jobbet och privat.

Nina har kontakt med Order Nordics kunder både 
per telefon och mail under hela sin arbetsdag. Hon 
brinner för kundens bästa och med den gedigna 
information och kunskap hon besitter hjälper hon 
kunderna i deras vardag. 

Nina har varit tre år på Order Nordic. Efter att jobbat i flera 
år som konditor med tidiga morgnar och helger insåg hon 
att  hennes arbetstider inte fungerade som ensamstående 
mamma. När jobbet som ordermottagare på Order Nordic 
dök upp kände hon att detta skulle passa henne. 

– När jag började på Order var mitt uppdrag att lägga in 
ordrar och hjälpa kunder med deras beställningar. Idag 
handlar mitt arbete mer om att vara problemlösare och 
support för våra kunder. Jag är lite spindeln i nätet. Kon-
takten mellan kunderna och sälj, inköp, eftermarknad eller 
lager. Tillsammans besitter vi så mycket kunskap och vi alla 
hjälps åt när problem och frågor dyker upp från vår kunder.

Ingen dag den andra lik och variationen i arbetet är en 
bidragande anledning till att Nina trivs så bra i sin roll. Det 
är ständigt nya saker som dyker upp och problem som ska 
lösas. Även om arbetsuppgifterna till viss del är återkom-
mande så blir arbetsdagen otroligt varierande. Nina börjar 
alltid sin dag med att göra en planering för dagen men när 
växeln öppnar är kunderna i fokus. 

– Det känns bra när jag kan ge kunderna snabb service och 
känna att de har fått den hjälp de behövde för att deras 
vardag ska bli lättare.

Att ha en plan för dagen är en bra struktur för det dagliga 
arbetet men Nina vet egentligen aldrig vad som kommer att 
hända från dag till dag. Att vara öppen, flexibel och ha för-

mågan att styra om och ändra i planeringen är en av hen-
nes styrkor. Detta gör att hon under åren hunnit bli bekant 
och skapat goda relationer med många av Order Nordics 
kunder. Hon uppskattar också när kunderna kommer med 
konstruktiv feedback, och hon vill gärna höra både bra och 
dåliga saker.

– Det är fantastiskt att kunna vara med och påverka och 
bidra med insikter som kan leda till förbättringar för våra 
kunder.

En annan 
del av Ninas 
arbetsuppgifter 
är vara webb-
administratör för 
Orders hemsida.

– Jag publicerar vårt 
produktsortiment på 
order.se. Det innebär 
att jag sparar bilderna 
i rätt format, kontrolle-
rar texter och ser till att 
produkterna visas i rätt 
kategorier.

Då Nina har övergripande 
kunskap i vilka produkter som är 
nyheter och vad kunderna efterfrågar är hon också delaktig 
i vad som ska visas upp på sidan samt i utvecklingen av 
hemsidans funktioner.

– Mitt tips på hemsidan är att använda funktionen 
FAVORITER under KONTO. Det sparar mycket tid att 
favoritmarkera de produkter som man frekvent köper. 

CELLY PowerBank 
Watermelon-emoji
2600 mAh

CHAMPION 
PowerBank Wireless 
Charging 10000mAh

GP PowerBank 
Voyage 2.0 
15000mAh

FRÅN KONDITOR   
TILL SPINDELN I NÄTET
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De första smarta 
högtryckstvättarna, 

NÅGONSIN!

*Appen går att använda till både Kärchers Power Control och Kärchers Smart Control högtryckstvättar av 2021 års modeller.

Säg hejdå till envis smuts med Boost-läget!
De nya Smart Control högtryckstvättarna har 
ett Boost-läge med extra kraft för de tuffaste 
rengöringsutmaningarna. Boost-läget, som ger 
15 extra bar under 30 sekunder, aktiveras via 
spolhandtaget eller i Home & Garden-appen. 

Få rätt tryck för det som ska rengöras
Kärchers Smart Control högtryckstvättar gör det möjligt att 
överföra rätt trycknivå för det valda rengöringsobjektet från 
appen till högtryckstvätten tack vare Bluetooth-anslutningen 
mellan högtryckstvätten och Smartphone. 

Alla kan bli ett rengörings-
proffs med hjälp av Kärchers 

Home & Garden-app*.

Få tillbaka WOW-känslan utomhus!
Högtryckstvätten kan användas till alla rengörings- 
utmaningar utomhus. Trädgårds- och balkongmöbler, 
staket, fordon, trappor och altan blir underbart rent.

I Home & Garden-
appen finns praktiska 
tips och tricks för olika 
rengöringssituationer*.

Superbra hjälp för att alla 
ska få rengöringen rätt 
från allra första början.

KÄRCHER
K7 Högtryckstvätt  

Smart Control Home
Art. nr. 13172030

Att anordna en trädgårdshelg för hela familjen blir ett ypperligt tillfälle för föräldrar,  
barn och barnbarn att ha roligt utomhus tillsammans, samtidigt som trädgården blir klar  

inför ”hemestern”. Men skynda på, sommaren är snart här. 

Slipp skrubba
Den elektriska terrasstvätten från Kärcher 
angriper smutsen jämnt och kraftfullt tack  
vare roterande borstvalsar och inbyggd  
vattendistribution. Anslut direkt till  
vattenslangen och du är redo att  
börja rengöra!  

KÄRCHER
PCL4 Terassborste 
Art. nr: 16440000

FISKARS 
Ergo Pop Up 

Trädgårdssäck 175L
Art. nr: 1028372

Ergonomiska redskap
Innovativa och ergonomiska från 
Fiskars underlättar trädgårdsarbetet. 

FISKARS
Sekatör Fingerloop Mothåll P44
Art. nr: 1001534

FISKARS
Häcksax HS86  
Teleskop SmartFit
Art. nr: 114800

Ta paus och grilla
Bestäm vem som tar med 
vad. Testa nya toppings 
på förra årets stora 
sällskapsrätt – den grillade 
korven. Smarriga toppings 
hittar du på nästa uppslag.

Tack vare häcksaxens sinn-
rika teleskophandtag går det 

att beskära både högt och lågt 
utan att klättra på stegar eller 
sträcka sig.

Lägg den fyrkantiga 
trädgårdssäcken 

direkt på marken och 
kratta in löv utan att 

behöva lyfta.

Sekatör med låg vikt, skarpa 
blad och behagligt handtag 
som följer handens rörelser.

Gör en checklista  
och samla poäng
Poängsätt uppgifterna 

och fira tillsammans när ni 
uppnått ett delmål. Ge ett 

pris till den som samlat mest 
poäng under dagen.

GÖR TRÄDGÅRDSARBETET TILL EN

FAMILJEAKTIVITET
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Sommarlek utomhus

Dropin Hood påminner mycket om boule, men 
istället för att kasta ett klot kastar du en lång 
pinne med en golfboll som tyngd i ena änden. 
Sätt upp banan och först till 50 poäng vinner!

SUNSPORT
Dropin Hood

Art. nr: 517-030

BEX Spin Ladder Original
Art. nr: 519-020

Spin Ladder är ett 
roligt kastspel för 
stora som små. 
Kasta ditt spinn-
klot och du får olika 
poäng beroende 
vilken färg på 
stegen du träffar 
med bollarna.  
Först till  21 vinner!

Flytande kopphållare, 
som kan hålla upp till 
fem drinkar. Fyll upp 
mitten med is och 
drickan hålls sval.

INTEX Glitter Mega Chill
Art. nr: 56810

Stranden eller poolen? 
Rockbox Bold från 
Fresh n Rebel är redo 
för vad som helst. Oroa 
dig inte för att de ska 
bli smutsiga, du sköljer 
dem bara under kranen. 

FRESH N REBEL
Rockbox BOLD M 
Peppermint Bluetooth 
speaker
Art. nr: 1RB6500PT

BEX Beach Racket Set
Art. nr: 310-035

KRAVLÖSA OCH LATA

Sommardagar

Potatissallad med kapris
400g fast potatis
1 dl creme fraiche
1 dl majonnäs
1 schalottenlök, finhackad
2 msk kapris
2 tsk dijonsenap
salt, peppar 

Skala och tärna potatisen i 1x1cm. 
Koka mjuk i ca 8 min. Slå av 
vattnet och skölj potatisen i kallt 
vatten. Blanda potatis, creme 
fraiche, majonnäs, lök, kapris och 
dijonsenap. Smaka av med salt 
och peppar. Servera korven toppad 
med potatissallad och lite kapris.

Gurkmajonnäs med  
krispig lök
1,5 dl majonnäs 
1,5 dl cornichoner,  
 grovt hackade
1 tsk srirachasås
2 gul lök
rapsolja, salt

Blanda majonnäs med hacka-
de cornichoner. Smaksätt 
med srirachasås. Skiva lök 
och stek i rikligt med olja på 
medelhög temperatur tills den 
är krispig, ca 5 min. Smaka av 
med salt. Toppa korven med 
gurkmajonnäs och krispig lök.

Rödkålslaw med  
rostad mandel
200 g rödkål finstrimlad
1,5 dl crème fraiche
1/2 citron, rivet skal + saft
1 tsk farinsocker
salt, peppar
40 g rostade mandelflarn

Strimla rödkålen, gärna med 
mandolin. Blanda rödkål, 
crème fraiche, citroncest, 
citronsaft och farinsocker. 
Smaka av med salt och 
peppar. Toppa korven med 
rödkålslaw och rostad 
mandelflarn.

Fantastiskt väder och solen skiner. Vissa dagar är till för att spendera utomhus,  
utan krav och stress. Semestern är den tid då vi helst slappar i en solstol och sippar på en 

iskall sommardrink. Att spendera tid med vänner i trädgården, på stranden eller i parken får 
oss att må bra. Här har vi samlat produkter som gör dessa dagar extra härliga.

Tre goda toppings till 
grillad korv med bröd

Ingen färdig is i frysen?  
Med ismaskinen från  
Champion har du  
på bara några  
minuter iskuber  
klara till sommar- 
drinken.

CHAMPION
Ismaskin 
Art. nr: 
CHIM210

Vill du skapa fantastiska 
smoothies eller milksha-
kes på resande fot? Den-
na portabla blender från 
BlendJet One är lösningen. 
Klarar blanda upp till 12 
drycker på en laddning. 

Blendjet One CORAL
Art. nr: BLENDJET-ONE-CO

Kol eller el – du väljer!  
Kol i parken eller vid  
stranden. El på  
balkongen. Med  
denna hybridgrill  
väljer du efter behov.

PRINCESS
Bärbar hybridgrill  
2-i-1 elektrisk  
eller kol
Art. nr: 112256

Trådlös högtalare eller drinkhållare 
i poolen. Montera den vattentäta 
högtalaren i hållaren eller välj att 
använda den som drinkhållare.
CELLY Art. nr: POOLPALM 
Art. nr: POOLFLAMINGO
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MOBILSKAL

GAMINGHEADSET

Gamingheadset med 
USB-anslutning,  
7.1 virtuellt ljud, RGB-
belysta hörlurar och 
högglansigt tryck på 
sidorna. 

• Finns i 3 designs -  
Iron Man, Captain 
America och Marvel- 
loggan.

• Officiellt licensierad 
produkt.

PowerBank på 10.000 
mAh med två USB- 
utgångar vilket gör att 

det går att ladda t.ex. 
både din telefon och 
hörlurar samtidigt. 
Dioderna visar 
tydligt batterini-

vån. Varje tänd lampa 
motsvarar 25% laddning. 
När alla dioderna lyser 
är Powerbanken laddad 
minst till 75%.

• Finns i flera olika motiv.

• Officiellt licensierad 
produkt.

Populära motiv
från Marvel, Harry Potter, Disney, 
Barbie, Star Wars och DC Comics.
Licensprodukter som är tillverkade av ERT Group som  
har officiellt samarbete med de största filmmärkena.  
ERT designar tillbehören själv från grunden och stor  
del av tillverkningen sker i Europa. 
Order Nordic är exklusiv distributör för dessa  
produkter för den skandinaviska marknaden.

Trådlös Bluetooth-högtalare med hands-
freefunktion, tre högtalarelement och upp  
till 12 timmars batteritid. För att alla ska  
få möjlighet att lyssna på sitt sätt finns 
förutom bluetooth också minneskorts- 
plats, USB-anslutning och AUX-ingång.

• Finns i flera olika motiv.
• Mått: 23x8x6 cm.
• Officiellt licensierad produkt.

POWERBANKS

HÖGTALARE

Anpassade 
utskärningar för 
telefonmodellen.

Värmeavledande 
struktur på insidan 
ger lägre temperatur 
och längre livslängd 
på batteriet.

Stötdämpande 
och flexibelt 
TPU-material som 
skyddar telefonen.

• Officiellt licensierad produkt. 
• Finns i flera olika motiv.

Tåligt och högupplöst 
grafiskt tryck.

PADEL

Källa: https://elitepadel.se.

SPORTEN SVENSKARNA 
TAGIT TILL SINA HJÄRTAN

Under 2020 fanns det 485.000 unika padelspelare som bokade en padelbana i Sverige. Det är en tillväxt på +186% 
jämfört med året innan. Uppskattat har då ca 1.000.000 svenskar testat att spela padel under 2020 eftersom långt 
ifrån alla själva har bokat en bana. 2020 finns det också strax över 500 padelhallar i Sverige och dessa förväntas att 
öka under 2021 då efterfrågan på padelbanor är starkare än någonsin i Sverige.*

Bra och prisvärt nybörjarrack som 
håller länge i takt med att man 
utvecklas som spelare.
DUNLOP
Padelrack Rapid Power 2.0
Art. nr: DU312150Boll med 

hållbarhet,  
fart och känsla

DUNLOP
Dunlop Pro Padel 3B 

Tub med 3st bollar.
Art. nr: DU601384

High-end rack som används 
av världsstjärnor inom padel på 

både dam- och herrsidan.

Bag med thermofack som skyddar 
racken från värme.
DUNLOP Thermo Elite Black/Red (Moyano)
Art. nr: DU312744

DUNLOP
Padelrack 
Galactica (Mieres)
Art. nr: DU623887
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RELOAD

LADDA UPP INFÖR SEMESTERN MED  
VARTA RECHARGE ACCU RECYCLED
+ VARTA ECO CHARGER.

Vad är friluftsliv?
Friluftsliv betyder olika saker för olika människor och begreppet 
ibland vara svårt att använda eller svårt att förstå. Men gemen-
samt är att det är fritidsaktiviteter som genomförs utomhus, 
men dessa kan vara både i organiserad eller oorganiserad form. 
Naturvårdsverkets definierar friluftsliv så här: 
”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för 
välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.”

Friluftsliv är något svenskarna vill fortsätta med 
De intressen allmänheten ägnat sig mer åt under pandemin än 
innan och som de tror sig fortsätta göra mer av även efter är 
ganska blandat. Störst andel, på nästan en tredjedel, svarar 
friluftsliv och på delad andraplats ligger träning och 
titta på serier eller film visar en undersöknings som 
Novus gjort för Sveriges Radio*.

Luften är fri 
Luften är fri i coronatider – fysisk aktivitet utomhus 
uppmuntras men det är viktigt att både ta hand om 
varandra och naturen. 2021 är friluftslivets år, ett 
initiativ som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Na-
turvårdsverket. På webbsidan www.luftenarfri.nu kan 
du få tips på friluftsaktiviteter över hela landet. 
Men glöm inte att allt du tar med dig ut i naturen ska 
också följa med hem.

PANDEMIN HAR ÖKAT INTRESSET FÖR

friluftsliv
Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020.  

Nästan tre av tio säger att de ägnat sig mer åt friluftsliv än vanligt under förra året och 
att de troligtvis kommer att fortsätta med det även när pandemin är över.

Batteridriven lampa 
med tre ljuslägen. 

100, 50 eller 10 procent.
BRENNENSTUHL

Batteridriven  
campinglampa

Art. nr: 1171550

Lätt och kompakt Bluetooth 
högtalare som är lätt att ta 
med. IP67-klassad, klarar 
både väta, saltvatten, 
damm och sand.
SONY
XB23 Bärbar Bluetooth 
högtalare
Art. nr: SRSXB23C.CE7

Powerbank som laddas 
av solen. Med inbyggd 
ficklampa. Är stöttålig 
och har vattentäta lock. 
LOGILINK
Solcells-Powerbank 
24000mAh
Art. nr: PA0250

Laga mat över öppen 
eld med stekhällar 
från Muurikka.

Miljösmart och stöttålig vattenflaska med sportkork. 
Perfekt för cykelturen, utflykten eller på vandring. 

KLEAN KANTEEN Classic 800ml  Art nr: 1000515

MUURIKKA
Stekhäll 78cm med ben
Art. nr: 810115

*Undersökningen gjordes i februari av analys- och undersökningsföretaget Novus, på uppdrag av Sveriges Radio,  
under två veckor i februari där över 16 000 personer svarade på frågor om fritidsintressen under pandemin.

100% tät aluminium flaska med barnmotiv 
och två korkar, för varm och kall dryck.

CARL OSCAR TEMPflaska 0,35L Orange  
Art. nr: 107107



Avs. Order Nordic AB, Box 22088, 250 22 Helsingborg
Växel: 042 - 25 23 00, www.order.se

TÄVLING
VINN SOMRIGA PRODUKTER FRÅN CHAMPION

+

Sista dagen att tävla är 
30 maj och vinnaren kontaktas  

via mail senast 15 juni. 

Eventuell vinstskatt betalas 
av vinnaren. Anställda på  

Order Nordic och deras 
familjemedlemmar får inte  
delta i tävlingen. Rätt svar  

på frågan samt bästa  
motiveringar vinner.

CHAMPION 
Bluetooth 
Högtalare 
SBT340

CHAMPION
Nutrition Blender 

1000W, CHMB100

Det här ingår i Champion-paketet du kan vinna:
Vattentålig Bluetooth-högtalare som är delbar för äkta trådlös stereo. 

Perfekt att ta med på sommarutflykten. Nutrition Blender,  
toppen för att göra somriga smoothies och drinkar.  

Värde ca 1400 kr (konsumentpris). 

1. Fråga: Hur många hållbarhetsområden har Order  
Nordic valt ut för att driva sitt hållbarhetsarbete vidare?

2. Motivera vilken produkt ut Order Nordics sortiment  
som du tycker är ett måste för sommarens lata dagar.

Maila ditt svar och din motivering till:  
svar@order.se
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