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Magasin

”Helsingborg till 
Stockholm på under fyra 
timmar. Klart vi finns 
där om en kris uppstår. 

Möt Ludvig Hjort som är 
lageransvarig på Order Nordic

Julklappstips

Streaming
Podda, Vlogga, TikToka

för släkt och vänner 

Kom i julstämning 
med kryddigt kaffe

Avkopplande
vinterdagar
Avslappnade massage

Lyckliga fötter
Varma spabad



Denna filt av glas- 

fiber värmer inte 

dina vader.

Men räddar liv 

och står emot 500 

grader.

Sid 4 Kaffe med stämning av jul

Sid 7 Prylarna för att göra snygga
	 bilder,	filmer	och	livestreams

Sid 7 Rockiga hörlurar

Sid 8 Möt Ludvig, lageransvarig  
	 på	Order	Nordic

Sid 10 Tips för ett snabbare  
	 hemmanätverk

Sid 12 Avkopplande	vinterdagar	med 
 varma spabad, lyckliga fötter 
 och avslappnade massage

Sid 14 Välkomna	det	nya	året	med
	 ett	rent	och	fräscht	hem

Sid 15 10	husmorstips	för	 
 naturlig rengöring

Sid	16	 Tävla	om	en	stilren	brandsläckare	 
	 och	brandfilt	från	Nexa

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
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Vinnare
Order Magasin nr 3
Tävlingsvinnarna i förra numret  
av Order Magasin var:
• Leena Ragnarsson
• Bogdan Vasilescu  
• Jonatan Blomberg
Grattis till era Duopack Oral-B Pro 
3 för djuprengöring och friskare 
tandkött. Vi hoppas vinsten 
kommer att vara uppskattad, speciellt nu när 
perioden för julgodis närmar sig.

Julklappstips

CHAMPION
Elektrisk 

Vinöppnare
Art. nr: CHWO210

FISKARS
Classic universalsax
Art. nr: 1000815

Om du frusen är, lösningen finns här.
Värmer dig från  tå till topp, 
om det inte går  en propp.

Perfekta ägg du kan få, när du sätter denna på.Väntan den blir  inte lång, 
de blir klara med  en gång.

Nu kan du vara lat,
för vinet öppnas med 
automat.
Kork i drycken blir  
ett minne blott,  
och Amaronen smakar 
underbart gott.

Denna klapp träffar 

när bollen faller. 

Men akta dig för nät 

och galler.
Mellandagar finns  

det flera nu i jul. 

Då kan vi tillsammans 

få det väldigt kul.

Snart hela familjens  

lycka är gjord. 

Med många skratt 

kring detta bord.

Det blir mycket  

kamp och fart, 

för vinnaren måste  

koras snart.

Denna klapp minns 
du säkert från när  
vi var små.
Nu, min kära syster 
en alldeles egen vass 
klassiker du ska få.

För dig blir det schysst med ljud  in i örat.
Och lugnt för mig när jag slipper hör’at.

GAMESSON
Combo Table  
Jupiter 4-in-1

Art. nr: 714-4047

CHAMPION
Wireless Buds PRO ANC
Art. nr: CHTW400

SEVERIN
Äggkokare 6 ägg
Art. nr: 3167000

med finurliga julklappsrim

OUR PADEL STORY
Padelrack Chapter One
Art. nr: CHAPTERONE

Med denna teknik 
kan din belysning 
automatiskt starta.

För denna plugg gör 
alla uttag smarta.

WIZ Smart Plug
Art. nr: 929002427614

NEXA
Brandfilt Maskros
Art. nr: 13607

CHAMPION
Värmefilt 180x130cm
Art. nr: CHVFT210
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SEVERIN
Kaffebryggare Caprice
Art. nr: 5760000

VIKTIGARE ÄN GLÖGG

Julkaffe
Bjud på en god kopp kaffe med stämning av jul! Kryddor som kanel, kardemumma, 

kryddnejlika och ingefära gör att julstämningen smyger från koppen rakt in i 
kroppen. För extra känsla, toppa med skummad mjölk.

MELITTA
Handpresso 3 Koppar

Art. nr: 94711

CHAMPION
Kaffekvarn 80g
Art nr: CHKK310

CHAMPION
Mjölkskummare 

130ml/300ml
Art nr: CHMS210

MELITTA 
Purista  
Helautomatisk 
kaffemaskin
Art. nr: 22161

Kaffedrickandet i Sverige
På 1680-talet började vi i Sverige importera små mängder 
kaffe som sen såldes på apoteken. Uppsvinget för kaffet som 
sällskapsdryck sägs bli när kung Karl XII och hans karoliner  
återvände till Sverige efter en vistelse i Turkiet i början av 
1700-talet. I Turkiet hade de anammat kaffedrickandet och 
vid hemkomsten spred de seden vidare i Sverige. Nu är kaffe 
omåttligt populärt i de nordiska länderna och vi håller oss stadigt 
på världens topp-10-lista över de mest kaffedrickande folken. 
Finländarna håller täten med att årligen dricka 12 kg kaffe per 
capita medan svenskarna slurpar i sig 8.2 kg kaffe per capita.

Den svenska fikan har sitt ursprung i kaffet
Att fika är socialt viktigt för oss i Sverige och ordet "fika" har 
använts i över 100 år. Ursprunget till ordet fika kommer från vårt 
älskade kaffe. Det verkar som om ordet fika uppkom från olika 
typer av slang och dialekter där stavelseföljden kastades om. Kaffe, 
eller kaffi som det också kallades, blev fika när de två stavelserna 
»ka« och »fi« fick byta plats. När vi idag fikar kan drycken vara 
kaffe, te, saft eller läsk, men från första början var det en god 
kopp kaffe som menades. För hundra år sedan när vi började att 
fika kokades kaffe i en panna på spisen. Senare blev bryggkaffet 
vanligt och i dag dricker många en espresso eller en latte. 

Julig kaffekrydda 
som gå-bort-present

Kaffe med jultwist
4 msk mald kanel
4 msk mald  
kardemumma
1 msk mald ingefära
1 msk mald kryddnejlika
Blanda julens kryddor 
för ett härligt peppar-
kakskaffe. Förvara i en 
tätslutande burk.
Häll 1,5 tsk av krydd-
blandningen per 4 mått 
kaffe i kaffefiltret när 
du brygger ditt kaffe. 
Så gott!

Hasselnötskaffe
2 port

2 msk hasselnötskräm
4 dl nybryggt kaffe
1 dl mjölk
Topping: Hackade hasselnötter

Fördela hasselnötskrämen i kopparna. 
Slå på det nybryggda kaffet och rör 
om. Värm och skumma mjölken med 
en kaffeskummare och häll över kaffet. 
Toppa med hackade hasselnötter. 
Servera!

Tomtelatte
2 port

3 dl nybryggt starkt kaffe
1 msk ljus sirap
1/2 tsk pepparkakskryddor (alternativt vår 
hemmagjorda kryddblandning)
2 dl mjölk
Topping: Lättvispad grädde + kanel

Fördela sirap och kryddan i två muggar. Häll 
över kaffe och blanda ordentligt. Värm och 
skumma mjölken med en kaffeskummare. Häll 
mjölken över kaffet. Toppa med lättvispad 
grädde och pudra över kanel. Servera!
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Rockiga hörlurar

PRYLAR FÖR ATT GÖRA SNYGGA

bilder, filmer och livestreams

LETS GLOW
Studio Creator  
Video Maker Kit
Art. nr: 35558

CHAMPION
Over-Ear Wireless 
headset med ANC

Art. nr: HBT500

FRESH N REBEL
Clam ANC Wireless 
Ice Grey
Art. nr: 3HP400IG

PANTONE
Trådlösa Hörlurar Bluetooth 
Yellow art nr: PT-WH002Y 
Cyan art nr: PT-WH002L
Pink art nr: PT-WH002P
Navy art nr: PT-WH002N

Att posta filmer eller att livestreama på sociala medier ökar stadigt i popularitet. 
Med rätt produkter kan du enkelt dela dina upplevelser med andra.

Källa: Internetstiftelsen - Svenskarna och internet 2021

REDO 
FÖR ETT 

ENKLARE 
LIV?

I själ och hjärta är du fortfarande ung och rolig. Men 
med åldern händer en del med syn, hörsel och motorik. 
Inget konstigt alls. Det fixar vi.

För mer information om Doro 8110 besök
www.doro.com

Högt och tydligt ljud

Trygghetsknapp

Trippelkamera

Klarare skärm

med åldern händer en del med syn, hörsel och motorik. 

DORO 8110
Easy to use. Easy to love

DORO 8110_210x297 (order) SE.indd   1DORO 8110_210x297 (order) SE.indd   1 2021-10-22   10:572021-10-22   10:57

LOGILINK
Ring light för smart-

phone Ø25cm med 
bordsstativ

Art. nr: AA0152

CELLY
ProClick 12” ringlampa med 
professionellt golvstativ
Art. nr: CLICKRINGUSBBK TRUST

GXT 232 Mantis 
Streaming Microphone
Art. nr: 22656

TRUST
GXT 1160 Vero Streaming Webcam

Art. nr: 22397

78%
av de som an-

vänder TikTok på 
mellanstadiet har 

postat en egen 
video*

Lyssna på
våra favorit- 

jullåtar du med!
Scanna QR-koden 

för att komma  
till listan på 

Spotify.
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”Mitt mål är att skapa 
rätt förutsättningar för 
att mina medarbetare 
ska trivas och må bra.

LUDVIG HJORT

Yrke: Lageransvarig.

Familj: Närmaste familj är mamma, pappa, och mina 
tvillingsystrar och deras familjer.

Bor: I centrala Helsingborg. 

Intressen: Jag älskar spontana träffar med vänner där 
god mat och gott häng ingår. Gärna en vanlig vardag utan 
några speciella krav. 

Att spela padel och åka skidor är också stora intressen. 
Men att bo i Skåne och gilla utförsåkning är inte bästa 
kombinationen, man behöver resa iväg till snön så det blir 
inte så ofta som jag önskat.

Favoritprodukt: Jag är så imponerad och nöjd med mina 
trådlösa in-ear hörlurar med brusreducering från Champion. 
Jag var med och testade produkten under tiden den togs 
fram och känner att slutresultatet blev över förväntan.

CHAMPION
Wireless Buds PRO ANC
Art. nr: CHTW400

STÄNDIG UTVECKLING ÄR EN
FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT LYCKAS

Ludvigs huvudsakliga arbetsuppgift är att leda och 
driva den dagliga verksamheten på Order Nordics la-
ger. Han planerar flöden och arbetar med att stötta 
och coacha sina medarbetare för att kundernas be-
ställningar ska levereras ut i tid.

Ludvigs arbetsdag börjar en timme före hans medarbetare 
på lagret. Den tiden använder han för att skapa rätt förut-
sättningar till en effektiv dag för övrig lagerpersonal.
– Om jag har planerat och strukturerat för dagens leverans-
flöden så blir det lättare för de andra att bli sitt bästa jag när 
de kommer in och ska starta upp sin dag.

Det är sex år sedan Ludvig började på Order Nordic. Under 
denna tid det hänt mycket på lagret. Han gillar när det hän-
der saker och en av hans drivkrafter är ständig utveckling.
– På dessa sex åren har vi tagit stora steg framåt för att ha 
konkurrenskraftiga leveranser. När bolaget 2018 valde att 
investera i vår automatiserade lagerdel, AutoStore, så ökade 
vår produktivitet och effektivitet i lagerhanteringen enormt. 
Vi har sen dess fördubblat antalet lagerplatser i AutoStore 
och byggt ut övrig lageryta för att möta våra kunders behov. 

Stora förändringar gör att det också krävs stort fokus på 
personalens hälsa. Ludvig berättar att ett ständigt mål är 
arbetsmiljön som hans medarbetare rör sig i ska vara säker 
och risker för fysisk ohälsa och olyckor ska minimeras. Perso-
nalens säkerhet är viktigast och detta kräver också ständig 
utveckling. När miljön förändras är det viktigt att personalen 
får rätt förutsättningar för att Order Nordics kunder, på ett 
säkert sätt, ska få sina produkter i tid. Några saker som kon-
tinuerligt utvärderas är hur ergonomin kan förbättras genom 
till exempel minimera enformiga rörelser och buller. Han ar-
betar också med att skapa truckfria zoner genom till exempel 
skyddsbarriärer för att öka säkerheten.

Ludvig berättar att han också sitter med i Order Nordics håll-
barhetsgrupp. I gruppen arbetas det brett med bolagets håll-

barhetsfrågor, till exempel minska företages miljöpåverkan, 
mänskliga rättigheter och att vi följer de lagar och regler som 
finns.
– Frågor som är extra viktiga för mig i detta arbete är så-
klart vår arbetsmiljö men också hur vi på lagret kan minska 
vår miljöpåverkan. Några saker vi arbetar med är att mins-
ka plaståtgången, vi jobbar för att ha så mycket återvunnet 
material som möjligt i våra försändelser och vi tittar på om vi 
kan hitta nya sätt att förpacka våra paket för att dessa ska 
ge mindre miljöavtryck. Även samarbetet med transportbo-
lagen är viktig för att vi ska kunna göra vårt bästa för miljön.

Men att möta kundernas och konsumen-
terna krav på leveranstid och leverans-
säkerhet är det största fokusområdet för 
Ludvig och hans gäng. 
– För inte så länge sedan hade vi en kund 
som akut behövde en av våra produkter. 
Problemet var bara att hon var i Stock-
holm och Order Nordic ligger i Helsing-
borg. Men så klart finns vi där när krisen 
uppstår och problem är till för att lösas!  
På mindre än fyra timmar hade hon den 
önskade produkten, en Champion Sous 
Vide, i sin hand.

När vi gör denna intervju håller Ludvig på att förbereda in-
för kommande stora shopping händelser – Black Friday och 
julhandeln. Under hela hösten har lagret fyllts på till brist-
ningsgräns för att kunna leverera kundernas beställningar. 
Denna period är den absolut mest stressiga tid för Ludvig 
och hans medarbetare på lagret, då orderingången förvän-
tas fördubblas. För att klara trycket så tar han in extra per-
sonal från bemanningsföretag men den ordinarie personalen 
är lagrets ryggrad under denna perioden. Alla ställer upp och 
hjälps åt, oftast med ett stort leende på läpparna, vilket är 
helt fantastiskt avslutar Ludvig.
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Philips Hue gradient
Vår Gradient belysning skapar magi till varje ögonblick. 
Med nya funktionen dynamisk belysning skapar du 
den perfekta högtidskänslan, eller sätter guldkant till 
vardagen.

Philips Hue White ambiance Filament
Skapa ett vacker och personligt hem med Philips Hue. 
Våra nya filament ljuskällor hjälper till att skapa rätt nivå 
av kallt dagsljus för ditt välbefinnande, och att skapa en 
härligt avslappnande atmosfär till kvällen.

SMART 
BELYSNING FÖR 

DIN VARDAG

WiZ LED-strip
Placera dem diskret, böj, klipp 

samt förläng upp till 10 meter.

WiZ Smart plug
Med detta tillbehör kan du 

förvandla alla lampor, även 

lampor utan smart funktion, till 

smarta lampor.

Kolla upp din hastighet
Försök först att identifiera vad som är problemet till ditt 
långsamma Wifi innan du byter leverantör, köper ny utrust-
ning eller börjar dra kabel i väggarna. Du kan kontrollera 
hastigheten genom att gå in på bredbandskollen.se. Där 
mäter du enkelt din hastighet och ser om den uppfyller 
vad din leverantör utlovat. Mät på några olika ställen i din 
bostad. Är mätningarna ungefär samma överallt men lägre 
än vad din leverantör lovat ligger problemet förmodligen på 
leverantören eller routern. Skiljer sig hastigheterna mycket 
åt mellan olika rum, kan du förlänga ditt Wifi med repea-
ters eller Mesh-enheter för att dels snabba upp nätverket 
i dessa rum men också förbättra täckningen i hemmet. Du 
kan också mäta med sladd direkt i routerns nätverksuttag 
för att se den faktiska hastigheten.

Placera routern rätt
Tjocka väggar mellan ditt wifi, dator och mobil kan för-
svaga signalen. Även köksutrustning som mikrovågsugn, 
och diskmaskin kan påverka negativt. Prova att placera ut 
routern på olika ställen i din bostad. Bäst brukar vara så 
centralt som möjligt. Du kan också behöva vrida både rout-
ern och antennerna i olika riktningar för att hitta den bästa 
mottagningen.

Använd sladd till fasta enheter
Att koppla in vissa enheter till routern med sladd istället 
för trådlöst kan göra underverk på hastigheten i nätverket. 
Om du kopplar in din spel konsol, smart-tv eller fasta dator 
direkt till routern via sladd ger det snabbare internet för 
andra enheter som telefoner och surfplattor.

Uppgradera till en router med Wifi 6
Routern kan också vara problemet om du får bra hastighet 
när du mäter direkt i ditt bredbands uttag men har sämre 
uppkoppling via Wifi. Det är routern som bestämmer över 
din internettrafik och vill du ha ett snabbt Wifi behöver du 
en snabb router. Det pågår ett namnbyte för Wifi-stan-
darder. Den tidigare standarden N blir Wifi 4, AC blir Wifi 
5 och den nya standarden heter Wifi 6. Nya routrar med 
Wifi 6 utnyttjar kapaciteten i det trådlösa nätverket mycket 
smartare än tidigare standarder. Wifi 6 har 1201 Mb/s per 
dataström jämfört med tidigare standarden AC (nu Wifi 5)
som har en kapacitet på 433 Mb/s per dataström. Tänk på 

SNABBA UPP HEMMANÄTVERKET

Tips för snabbare wifi
Vi kopplar upp fler och fler saker till våra nätverk. Förutom mobiltelefoner och datorer styrs 

ofta smarta lampor och dammsugare via Wifi. Detta kan leda till ett slött nätverk som gör oss 
frustrerade. Men det kan vara lättare än du tror att med enkla medel förbättra hastigheten.

att detta är teoretiska maxhastigheter och faktorer kan 
påverka. Ska det ge effekt på hastigheten att byta till Wifi 
6 måste även de uppkopplade enheterna som till exempel 
mobiltelefon, dator, USB-adapter och TV stödja den nya 
tekniken. Wifi 6 är däremot bakåtkompatibelt.

Wifi 6 tekniken undviker köbildning genom att skapa parallella "motorvägar" 
för de anslutna enheterna. Routern kan då leverera trafik från de anslutna 
enheterna samtidigt genom att skapa en eller flera underkanaler till enheten, 
beroende på trafiken.

Wifi 5

Wifi 6
Illustration: D-Link

D-LINK COVR-X1863 Mesh WiFi 6 AX1200 Dual Band 3-p
Art. nr: COVR-X1863

D-LINK DIR-X1560 
Trådlös router  
WiFi 6 AX1500
Art. nr: DIR-X1560

D-LINK Eagle  
Pro AI AX1500  
WiFi 6  
Smart Router
Art. nr: R15
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Varma spabad

Lyckliga fötter 

När luften är kall och kvällen stjärnklar är det 
njutning för både kropp och själ att krypa ner i ett 
varmt spabad med bubblande vatten. Lay-Z-Spa™ 
är anpassade efter det svenska klimatet och kan 
användas under alla vinterns kalla dagar. 

Spabaden från Bestway är uppblåsbara spabad som 
är enkla att montera, packa ihop och transportera, 
inga verktyg eller yrkeskunskaper krävs. Baden kan 
användas året runt tack vare Freezeshield-systemet som 
förhindrar förfrysning av vattnet. Väggarna är gjorda av 
ett DuraPlus™-material som gör dem både stabila och 
bekväma. Med den energibesparande timern kan du hela 
40 dagar i förväg ställa in spabadets temperatur och tid 
för när badet ska vara klart för att användas.

Spabaden kommer i flera olika varianter, med olika typer 
av massagestrålar och har plats från två till sex personer 
beroende på modell. Se alla modeller på order.se.

Vattnet kan värmas upp till ljuvliga 40 °C, året runt.

BESTWAY
Lay-Z-Spa® Hawaii Hydrojet Pro 

för upp till 6 personer
Art. nr: 60031

BESTWAY
Lay-Z-Spa® Bahamas Airjet  

för upp till 4 personer
Art. nr: 60005

BESTWAY
Lay-Z-Spa® St.Lucia AirJet  

för upp till 2-3 personer
Art. nr: 60037

Alla Lay-Z-Spa har härlig 
masserande strålar för 

avkoppling och skön massage.

CHAMPION
Fotbad Fold-up 5L
Art. nr: CHFB210

BEURER
Shiatsu fotmassage FM 90
Art. nr: B64506

CHAMPION
Massagekudde med värme
Art. nr: CHMK210

BEURER
Massagearm infraröd 

MG 80
Art. nr: B64901

CHAMPION
Nackmassage Shiatzu
Art. nr: CHNM210

BEURER
Manikyr & pedikyrset MP42
Art. nr: B57400

EMERIO
Nagelvårdskit NP-110637.1
Art. nr: NP-1106371

Det är lätt att glömma bort trötta vinterfötter.  
Här är våra bästa tips på hur du gör en  
välgörande hemmapedikyr som piggar upp.

• Börja med ett fotbad i 15 minuter i 38 gradigt vatten så 
förhårdnader och torra partier mjukas upp. Ta gärna i fotsalt 
eller några droppar olja i vattnet. 

• Handdukstorka fötterna. Massera in en fotskrubb, låt verka 
någon minut skölj av. Torka fötterna och fila med en grov fotfil. 
Hyvla inte bort svåra förhårdnader själv, lämna det till proffsen!

• Klipp tånaglarna till önskad längd. Klipp alltid rakt av och inte 
runt vilket, om man har otur, kan orsaka nageltrång när nageln 
växer ut.

• Peta försiktigt ner nagelbanden med en pinne. Använd ett 
pedikyrset med anpassade verktyg och polera nageln med den 
grovkorniga poleraren för att få bort missfärgningar och döda 
hudceller. Smörj in naglarna med nagelolja och polera in oljan 
med den finkorninga poleraren.

• Smörj in fötterna ordentligt med en fotkräm.
• Torka bort överflödig kräm från naglarna och måla med 

nagellack efter tycke och smak. Använd gärna underlack och 
topplack för ett snyggt resultat som håller längre.

• Smörj fötterna med fotkräm både morgon och kväll för att 
behålla dina mjuka fötter länge.

Du behöver inte alltid gå till en massör för att få härligt avslappnande 
massage. Unna dig en harmonisk och avslappnande stund för dig själv 
hemma för att mjuka upp muskler och få sinnesro.

Avkopplande  
vinterdagar

Avslappnade massage

OBH NORDICA
Fotbad FootSpa 
Infra Heat 6063
Art. nr: 54036063
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CHAMPION
Ångmopp 10-in-1
Art. nr: CHSM210

KÄRCHER
Städmaskin FC3 
Vattenrengöring

Art. nr: 10553000

CHAMPION
Steamer Portable PRO

Art. nr: CHHS510

1. Ren spishäll. Om du har bränt spisen kan du använda sig av socker. 
Låt hällen svalna och torka bort lös smuts. Fukta en sockerbit (inte 
snabbitsocker) med vatten och gnugga den mot fläcken och det brända 
försvinner. Torka därefter av sockret så att det inte bränns fast nästa 
gång du ska använda spisen.  

2. Fräsch diskmaskin. När du har pressat citron kan du använda resterna 
för att fräscha upp diskmaskinen. Lägg en citronhalva i bestickkorgen 
och se till att den sitter fast ordentligt. Sätt sen igång diskmaskinen 
som vanligt. När du öppnar möts du av en svag doft av citron 
och blankt skinande maskin och disk. Upprepa regelbundet.

3. Ren mikro. Pressa en citron i en skål med vatten. Sätt 
in skålen i mikrovågsugnen. Slå på mikron i två minuter 
på högsta effekt. Dina ingrodda matrester är nu lätta 
att torka bort med papper eller trasa.

4. Skinande fönster. Blanda 3 dl vatten,  
1 dl 12% ättika och 5 droppar diskmedel i en 
sprayflaska. Spraya på fönstret och torka rent 
med en fuktig mikrofiberduk. Eftertorka med en 
torr mikrofiberduk och du har skinande rena 
fönster!

5. Fräscha kakelfogar. Gör en pasta av 
bikarbonat och vatten. Applicera pastan 
på fogarna med en tandborste. Låt verka 
i ca 15 min. Gnugga sen fogarna med 
fuktig tandborste, om det behövs 
tillsätt lite vatten på borsten. Skölj av 
och torka.

6. Rena duschväggar. Värm upp 
ättika utan att du bränner dig på 
vätskan. Blanda med lika mycket 
diskmedel i en sprayflaska. 
Skaka runt försiktigt utan 
att det skummar. Spraya 
på duschväggarna och 
gnugga med en svamp 
som inte repar. Låt verka 
i 30 minuter. Spola av 
med kallt vatten.

VÄLKOMNA DET NYA ÅRET MED

Rent och fräscht hem
Ett städat hem ger en rofylld plats för att slappna av och varva ner. För att komma dit 

efterfrågar fler och fler städmetoder som minskar användandet av kemikalier i sitt hem. 
Att använda beprövade husmorstips med naturliga produkter för att göra städningen 

mer skonsam för både människa och natur är också mycket populärt.
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VILEDA
Ångmopp Steam 
XXL 161010
Art. nr: 161607

7. Fungerande avlopp. Koka upp vatten i 
en stor kastrull på minst 5 liter. Blanda 1 dl 
bikarbonat med 1 dl salt och häll i avloppet. 

Häll över ½ dl vinäger eller ättika och vänta tills 
det slutat bubbla och pysa. Avsluta med att hälla 

på kokande vatten för att spola rent rören. Bor du 
i en villa med gjutjärnsrör som är äldre än 30 år 

rekommenderar vi inte detta tips.

8. Rent glas på eldstaden. Fukta lite tidningspapper, 
doppa det i askan i eldstaden och gnid mot glaset. Ta 

ett nytt tidningspapper och torka av. Upprepa om glaset 
inte blir helt rent första gången.

9. Kläder utan fettfläckar. Sug upp så mycket som möjligt 
av det feta med till hushållspapper. Strö potatismjöl eller 
majsmjöl över fläcken. Låt stå över natten. Dammsug bort 
överskottet, behandla fläcken såpa för att sen tvätta plagget 
som vanligt i maskin.

10. Rena skor. Gör en pasta av bikarbonat och vatten. Ta 
pastan på en tandborste och gnugga rent sulan. Gnid pastan 
på skons ovandel med en fuktig trasa för att ta bort fläckar. 
Torka av och skorna är som nya!

SE UPP!  
Använd inte vinäger, 
citron eller ättika på 
ytor som bänkskivor 

eller kakel av natursten 
t.ex. granit och marmor. 

Syran kommer att 
förstöra dessa  

material.

Städa med ånga
Oavsett om du ska rengöra golv, textilier, speglar, en matta 
eller smutsiga fogar i badrummet så ger rengöring med het 
ånga ett enastående resultat. Varför? Jo, den heta ångan löser 
upp smuts och fett på ett snabbt, enkelt och hygieniskt sätt. 
Du behöver inte heller tillsätta kemikalier eller andra ren-
göringsmedel då den heta ångan tar dödar 99,9% av virus, 
dammkvalster och bakterier. Sättet är också miljövänligt efter-
som det bara använder vatten och producerar inga skadliga 
gaser eller giftiga rester som kan spridas i hemmet. Vilket är 
bra för alla men speciellt bra för allergiker. 

Moppa med ständigt rent vatten
Ett alternativ till den klassiska städmoppen där trasan sköljs i samma vatten 
under städningen är en elektrisk städmaskin. I städmaskinen finns roterande 
valsar som fuktas hela tiden med rent vatten medan den uppsamlade smutsen 
förs in i tanken för smutsvatten. En städmaskin passar för hårda ytor som trä, 
sten, kakel, klinker och plastgolv. Den låga fuktigheten vid användningen gör 
att den passar även för parkettgolv. 

Du kan också  
fräscha upp kläder, 

textilmöbler, gosedjur 
eller madrasser med 

ånga. Förutom att döda 
bakterier tar ångan 

effektivt bort dålig lukt 
som cigarettrök, matlukt 

och kroppsodörer. 

RUSSELL HOBBS
Garment steamer 
Steam Genie 2in1a
Art. nr: 23999046001

EXTRA BRED 
MOPPDYNA

Passar för stora 
hushåll med 
öppna ytor.

AVTAGBAR 
HANDENHET  

för enkel rengöring  
av alla typer av 

ytor



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

TÄVLING
Sista dagen att tävla är 

15 december och vinnaren kontaktas  
via mail senast 20 december. 

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.
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VINNARE

UTSESVärde ca 540 kr / v
in

st

Låt brandsläckaren och brandfilten bli en del av ditt säkra hem! 

Det här kan du vinna:
Brandsläckare 2 kg pulver (13A 89BC) art nr 13432 och  

brandfilt 120x120cm i glasfiberväv art nr 13603  
i serien Design Line från NEXA.
Värde ca 540 kr (konsumentpris). 

1. Fråga: Hur hög temperatur kan en brandfilt  
som är gjord av glasfiber stå emot?

2. Motivera varför du behöver en snygg vit  
brandsläckare och brandfilt.

Maila ditt svar och din motivering till: 

svar@order.se

Vit brandsläckare  
och brandfilt
i serien Design Line
från NEXA


