
TÄVLA MED TAKE-A-SOUP 
Koka soppa på en spik - Hur många spikar finns det i kastrullen?

Vinn fina priser - exklusiva sopptermosar från 

R



EXKLUSIV DESIGN

Thermo pot 
Rostfri sopp-/mattermos inkl. rostfri sked 

Vakuumisolering via gängad skruvkork 
Håller soppan varm & god i upp till 6 timmar 

Bred öppning gör ätandet enkelt 
Ytterhölje SS202 - Innerhölje SS304 

Lock av kork, polypropylene & silikon 
Ej mikrovågsugns- & diskmaskinsäker 

Bredd 12,5cm - Höjd 17cm 
Volym 500ml 

10 års garanti på vakuumfunktionen 
Ej avsedd för rena mjölk- eller barnmatsprodukter

1:a pris



HÖGSTA KVALITET

Food flask 
Rostfri sopp-/mattermos inkl. soppsked 

Vakuumisolerad som håller värme i upp till 6 timmar & kyla i upp till 8 timmar 
Rostfri ss304 

Polypropylen (BPA & BPS fri), HIPS, silikon & veganskt läder 
Bred öppning gör ätandet enkelt 

Ej mikrovågsugns- & diskmaskinsäker 
Bredd 9cm - Höjd 16cm 

Volym 400ml 
Ej avsedd för rena mjölk- eller barnmatsprodukter

2:a pris



BÄSTA FUNKTIONALITET
Lunch pot 

2 st vätsketäta lunchbyttor med spork & praktisk bärrem 
Gjord av polypropen & copolyester (BPA & BPS fri) 

Den lilla byttan passar i den stora för att spara yta när de är tomma 
Spork & bärrem ingår 

Mikrovågsugns- & diskmaskinsäker 
Bredd 11,5cm - Höjd 19cm 

Volymer: 
Bytta 1 - 300ml - Bytta 2 - 550ml

3:e pris



PRAKTISKT & HÅLLBART

Lunch pot single —> 
Stor & robust soppskål 

Vätsketätande lock med clips som håller tätt 
Gjord av polypropylen & silikon (BPA & BPS fri) 

Inkluderar separator med två mindre tråg 
Mikrovågsugns- & diskmaskinsäker 

Bredd 12cm - Höjd - 12cm 
Volym 685ml

<—Sauce pot single 
För buljong, kaffe, krutonger etc. 

Passar inuti alla övriga lunchboxar i serien 
Lock med gängor gör byttan helt vätsketät 

Gjord av polypropylen & silikon (BPA & BPS fri) 
Mikrovågsugns- & diskmaskinsäker 

Bredd 6cm - Höjd 5cm 
Volym 55ml 

4:e pris



TÄVLINGSREGLER

Giltig bara för inbjudna besökare vid Fastfood & Café SYD 2018 i 
Malmö jan 31- feb 1. 

Alla besökare som beställer en (1) valfri frp ur vårt sortiment under 
mässans öppettider & samtidigt gissar hur många spik som finns i 
soppkastrullen deltar. Genom att på detta sätt deltaga så godkänner du 
de generella villkor som gäller. Kostnad för en (1) frp SEK 265-2.350 

De fyra som beställt en frp och är närmast i sin bedömning av antalet 
spik vinner, i fallande ordning, exklusiva sopptermosar från 
designbyrån Black+Blum. Värde priser SEK 250-550 

Vinnarna kommer att presenteras på Instagram@take_a_soup  & 
Facebook@runnzellab efterföljande vecka och skickas till vinnarna 
ytterligare en vecka senare. 

Personliga uppgifter om dig som av av mediets natur delas kommer 
endast användas för att genomföra tävlingen samt skicka att eventuella 
priser. Inga uppgifter om någon tävlingsdeltagare sparas för andra 
ändamål och inga uppgifter kommer att delas med tredje part. 

Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas. Eventuell vinstskatt betalas 
av vinnaren. Vinstpriser kan inte bytas ut mot andra varor eller 
kontanter. Vinsten kan inte överlåtas till annan. Ingen kan vinna mer 
än ett pris. 

Runnzell AB - Feelia Scandinavia önskar alla lycka till. Vid oklarheter 
eller frågor, kontakta oss gärna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel 
eller om producenten av vinstpriserna har ändrat något i sin 
specifikation efter detta tryckts.


