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Kære B2B forhandler,

Det glæder os at præsentere Steltons gavekatalog for 2017,
som er fyldt med produkt nyheder og spændende pakker,
der er sammensat unikt til vores B2B kunder.
Igen i år kan du vælge at modtage pakkerne i vores flotte gaveposer.
Finder du ikke det du søger i kataloget, kan vi tilbyde en skræddersyet
pakke sammensat af produkter fra hele vores sortiment. Vi sætter en
stor ære i at finde den perfekte gave til netop jeres kunder.

Med venlig hilsen
Mathilde Ring
B2B Manager
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PAKKE 1

Pure Black knive
& Magnetic knivmagnet
Høj funktionalitet og et stramt, stilfuldt look. Pure Black santokukniv,
kokkekniv og urtekniv, designet af HolmbächNordentoft er et smukt
sæt til den seriøse gourmet kok, som tør understrege god stil og solidt
håndværk. Knivmagneterne i kork er perfekt til at opbevare knivene,
de er nænsomme mod stålet, skaber en perfekt kontrast og giver et
overraskende og moderne udtryk.
Pakken indeholder:
1 stk. Pure Black kokkekniv, lille (art x-120-2)
1 stk. Pure Black santokukniv (art x-120-4)
1 stk. Pure Black urtekniv (art x-120-5)
3 stk. Magnetic knivmagnet - kork (RIG-TIG art Z00160)
Vejl. butikspris

DKK 1.620

PAKKE 2

Theo
kaffesæt
Den prisvindende serie Theo, designet af Francis
Cayuoette, består bl.a. af en enestående smuk
stempelkande med drypfri hældetud og elegant
mælkekande, som tåler mikroovn og har et praktisk
varmeisolerende gummigreb samt en sukkerskål med
bambuslåg – udført i smukt matsort stentøj med blank
glasering i smukke kontraster.
For at lave en perfekt cappuccino eller latte er Frother
mælkeskummer fra RIG-TIG et godt bud! En e
 ffektiv
batteridrevet mælkeskummer, som let kan pakkes væk i
skuffen med den beskyttende hætte.
Pakken indeholder:
1 stk. Theo stempelkande (art x-636)
1 stk. Theo mælkekande (art x-638)
1 stk. Theo sukkerskål (art x-637)
1 stk. Frother mælkeskummer - grå (RIG-TIG art Z00110)
Vejl. butikspris

DKK 1.089,80
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PAKKE 3

Scoop kaffeog tedåser
Scoop kaffe- og tedåser er stilfulde, elegante og praktiske.
Scoop dåserne har en specialdesignet måleske, som ligger
oven i trælåget og er altid lige ved hånden, når du skal bruge
den. Scoop har tætsluttende låg og holder kaffen og teen frisk
og er rigtig flot på køkkenbordet. Design: Søren Refsgaard.
Pakken indeholder:
1 stk. Scoop kaffedåse - medium 0,5 l. (art 510)
1 stk. Scoop tedåse - medium 0,3 l. (art 511)

Vejl. butikspris

DKK 649,95
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PAKKE 4

RIG-TIG
køkkenværktøj
RIG-TIG er design med høj funktionalitet. Cook & Serve ovn
faste fade, Hold-on grydelapper i silikone samt Grateful
rivejern er ideelle i et hvert køkken. Hold-on grydelapperne,
designet af Søren Refsgaard, har et sikkert greb og er både
smukke og praktiske. Grateful, designet af Böttcher, Henssler, Kayser, har en god størrelse og fire funktioner: river groft,
fint, rasper og skiveskærer direkte i opbevaringsboksen – og
spild undgås. Cook & Serve fadene, designet af Jens Fager,
er gode til bagning, ovnstegning eller anretning og servering.
Fadene i stentøj har en flot, mat yderside og er blanke på
indersiden for at lette rengøringen.
Pakken indeholder:
3 stk. Cook & Serve ovnfaste fade (art Z00059)
1 stk. Hold-on grydelapper, 2 stk - dustry green (art Z00208-2)
1 stk. Grateful rivejern (art Z00111)
Vejl. butikspris

DKK 899,85
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PAKKE 5

To Go Click 0,2 l.
og MY nøglering
To Go Click og MY nøglering i flotte matchende petroleumsfarver. To Go Click er
helt perfekt til din favorit drik på farten – til bilen eller kontoret. Kruset har en unik
åbne-lukke funktion, som er let at betjene med én hånd. Drik fra To Go Click hele
vejen rundt, som om der ikke var låg på. BPA-fri og phthalat-fri. My nøgleringen har
en praktisk størrelse og er let at sætte nøgler i.
Pakken indeholder:
1 stk. To Go Click 0,2 l. - mat petrol (art 570-15)
1 stk. MY nøglering - petrol (art 602-1)
Vejl. butikspris

DKK 289,95
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PAKKE 6

Emma
serveringskande
og 8 Simply glas
Elegant servering med Emma serveringskande, designet af
HolmbächNordentoft, i rustfrit stål med lakeret bøgetræshank.
Kanden leder tankerne hen på de klassiske danske stålkander
fra 1950’erne og er en moderne genfortolkning. Brug Emma
serveringskande til hverdag og fest sammen med de smukke
grå Simply glas.
Emma serien – en smuk designklassiker til hverdagen.
Pakken indeholder:
8 stk. Simply glas – grå (art 701-2-4)
1 stk. Emma serveringskande, 2 l. - grå (art x-216-1)
Vejl. butikspris

DKK 1.099,85
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PAKKE 7

Emma
salatsæt
Emma serien designet af HolmbächNordentoft, kendt for
rene linjer og innovative materialekombinationer, er blevet
en sand designklassiker. Server en frisk grøn salat i den store
Emma skål med tilhørende salt & pepper sæt udført i glaseret
stentøj og sarte tone-i-tone farver. Sættet er kombineret med
Maya salatbestik, som smukt komplementerer Emma.
Emma serien – en smuk designklassiker til hverdagen.
Pakken indeholder:
1 stk. Emma salatskål - grå (art x-211-1)
1 stk. Emma salt & pepper sæt - grå (art x-215-5)
1 stk. Maya salatbestik (art 18902)
Vejl. butikspris

DKK 1.109,95

PAKKE 8

Emma
tesæt
Emma seriens revolutionerende te-termokande, i lakeret
rustfrit med indbygget te filter, sætter nye standarder for
te-brygning. Et enkelt twist på låget og det indbyggede
smart-filter er lukket og teen stoppet med at trække.
Matchende sukkerskål med låg og termo-mælkekande i
dobbeltvægget stentøj, som holder mælken varm samtidig
med at kanden er kølig udenpå. Emma serien, i sarte tonei-tone farver, er designet af HolmbächNordentoft.
Emma serien – en smuk designklassiker til hverdagen.
Pakken indeholder:
1 stk. Emma tetermokande 1 l. (art x-201-1 grå / x-201 blå)
1 stk. Emma sukkerskål (art x-205-1 grå / x-205 blå)
1 stk. Emma mælkekande (art x-203-1 grå / x-203 blå)
Vejl. butikspris

DKK 1.149,85
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PAKKE 9

Emma
kaffesæt
Emma kaffe-termokande indbyder til brygning af traditionel
filterkaffe i et moderne design med stålindsats og bøgetræshank. Med et enkelt klik på låget er kanden åben og let at
betjene med én hånd. Kaffe-termokanden er både traditionel og innovativ. Emma sukkerskål med låg matcher Emma
termo-mælkekande i dobbeltvægget stentøj, som holder
mælken varm samtidig med at kanden er kølig udenpå.
Emma serien, i sarte tone-i-tone farver, er designet
af HolmbächNordentoft.
Pakken indeholder:
1 stk. Emma kaffetermokande (art x-200-1 grå / x-200 blå)
1 stk. Emma sukkerskål (art x-205-1 grå / x-205 blå)
1 stk. Emma mælkekande (art x-203-1 grå / x-203 blå)
Vejl. butikspris

DKK 1.149,85
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PAKKE 10

Dæk op til jul med
Stelton Christmas
Designduoen Halskov & Dalsgaard har skabt en moderne juledug med
inspiration fra Tangle seriens smukke former. Dugen findes i farverne grøn
og rød. Nordic bonbonniere, i børstet messing, designet af Nordentoft &
Secher Kau, er elegant til søde sager eller nødder. Designets rene linjer
tilfører julen et tidsløst design objekt.
Pakken indeholder:
1 stk. Tangle dug, 140 x 270 cm – (art 10213 rød / 10211 grøn)
1 stk. Nordic bonbonniere, medium – messing (art 10007)
Vejl. butikspris

DKK 1.049,90
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PAKKE 11

Stelton Christmas
– Tangle ornamenter
Stelton Christmas, et juleunivers i børstet messing og rene linjer, som skaber
atmosfære og tilfører traditionel skandinavisk julepynt et arkitektonisk og
tidsløst design. Tangle ornamenterne, designet af Halskov & Dalsgaard,
kommer med to bånd i en mørk grøn og varm rød farve, og fås som hjerte,
kugle og kræmmerhus både i stor og lille størrelse.
Pakken indeholder:
1 stk. Tangle ornament, hjerte, lille – messing (art 10201)
1 stk. Tangle ornament, kugle, lille – messing (art 10202)
1 stk. Tangle ornament, kræmmerhus, lille – messing (art 10203)
1 stk. Tangle ornament, engel, lille – messing (art 10205)
1 stk. Tangle ornament, hjerte, stor – messing (art 10207)
1 stk. Tangle ornament, kugle, stor – messing (art 10208)
1 stk. Tangle ornament, kræmmerhus, stor – messing (art 10209)
Vejl. butikspris

DKK 1.349,95
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PAKKE 12

Original
bar-sæt
Original bar-sæt består af 6 ikoniske Stelton produkter, som
hver i sær, og samlet, er uundværligt tilbehør til enhver bar.
Bar-sættet består af: AJ istang og AJ cocktailske, designet
af Arne Jacobsen samt proptrækker, kapselåbner, barkniv
og drinks målebæger designet af Peter Holmblad. Elegant
servering af drinks og forfriskninger er let med Original barsættet. Alle dele er produceret i satin poleret rustfrit stål og
kommer i gaveæske.
Pakken indeholder:
1 stk. Original bar-sæt (art 524-6)
Vejl. butikspris

DKK 1.599,95
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PAKKE 13

Twin serveringsbræt
og Original værktøj
Twin serveringsbræt er designet af Maria Berntsen i et enkelt og tidløst design i
bæredygtigt bambus med indbygget skiferplade. Ideel til servering af små varme
retter, tapas, ost, pølse m.m. Skær på brættet, anret, og servér direkte på buffeten
eller spisebordet. Kombineret med Original bar-kniv og Original osteskærer, designet
af Peter Holmblad, opnår du en absolut elegant servering. Barkniv og osteskærer er
produceret i satin poleret rustfrit stål.
Pakken indeholder:
1 stk. Twin serveringsbræt M (art 440)
1 stk. Original barkniv (art 523)
1 stk. Original osteskærer (art 527)
Vejl. butikspris

DKK 1.009,85
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PAKKE 14

EM77 termokande
og 4 Core termokopper
EM77 termokanden med den unikke vippeprop, skabt af Erik Magnussen i
1977, er en af Steltons største klassikere. Ud over vippeproppen medfølger
også et skruelåg, så kanden kan transporteres med væske i.
Core termokoppen, designet af Søren Refsgaard har både et meget klassisk
og et moderne udtryk og er med sine rene linjer ideel til servering af kaffe
eller te i selskab med Steltons klassiker, termokanden EM77. Termokoppen
findes i tre douce farver, som smukt kan kombineres tone-i-tone.
Pakken indeholder:
1 stk. EM77 1 l. valgfri farve
4 stk. Core termokopper – (art 1140 sand / 1140-1 lys grå / 1140-2 dusty green)
Vejl. butikspris

DKK 849,85
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Tilvælg vores
flotte gaveposer
Speciallavet kun til vores B2B pakker

Følg os
@steltondesign
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