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Det glæder os at præsentere Steltons gavekatalog for 2019,
fyldt med produktnyheder og spændende pakker.
Finder du ikke det, du søger i kataloget, kan vi tilbyde en skræddersyet
pakke sammensat af produkter fra hele vores sortiment. Vi sætter en
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stor ære i at finde den perfekte gave netop til jer.

Med venlig hilsen
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Foster
Steltons nye produktlinje ”The Norman Foster Collection” forener en
enkel skulpturel form med bløde linjer, der skaber et fint forarbejdet
serveringsservice til mange forskellige miljøer og sammenhænge. Hvert
enkelt objekt, lige fra vinkarafler til espressokopper, udtrykker deres
egen specifikke funktion og deler samtidig et fælles sprog.
Norman Foster er Executive Chairman og grundlægger af Foster +
Partners. Arkitektfirmaet er et af de mest indflydelsesrige i verden. De

Design: Norman Foster

har sat deres præg på byer over hele kloden og er kendt for projekter

Norman Foster er Executive Chairman og

såsom Millau-viadukten, der Reichstag, det tyske parlament i Berlin, og

grundlægger af Foster + Partners. Arkitektfirmaet

The Great Court på British Museum i London.

er et af de mest indflydelsesrige i verden. De har
sat deres præg på byer over hele kloden og er
kendt for projekter såsom Milau-viadukten, der

Design: Norman Foster

Reichstag, det nye tyske parlament i Berlin, og
The Great Court på British Museum i London.
Fosters designs for Steltons produkt-linje forener
enkel skulpturel form med blød geometri.

PAKKE 1
Pakken indeholder:
1 stk. Foster karaffel med prop, 1 l. – stål / golden – art. nr. 720
2 stk. Foster vin-/drinksglas 0,2 l. – stål / golden – art. nr. 722
Vejl. butikspris

DKK 1.199,85

PAKKE 2
Pakken indeholder:
1 stk. Foster fad, Ø 46 cm – stål / golden – art. nr. 710
Vejl. butikspris

DKK 999,-
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PAKKE 3

Hoop vasesæt
i klart glas
– kun til BTB
Hoop vaserne, designet af Unit 10, er elegante vaser i klart glas.
De tre størrelser er smukke med og uden blomster og fremhæver
alle typer buketter. Dekorér med et stort grønt palmeblad og få
en effektfuld stil, eller tag vinterrosen eller de vilde blomster med
indenfor. Hoop vaserne er udført i mundblæst glas.
Design: Unit 10
Pakken indeholder:
1 stk. Hoop vase 14 cm – klart glas
1 stk. Hoop vase 18 cm – klart glas
1 stk. Hoop vase 20 cm – klart glas
Vejl. butikspris

DKK 1.299,-

Leveres i en samlet gaveæske.

PAKKE 4

Hurricane

Med sin velkendte sans for enkelhed har Maria Berntsen designet disse
stilrene hurricanes, der kan bruges året rundt som lyskilde i hjemmet,
både udendørs og indendørs. Skulle hurricanen blive efterladt udendørs
i regnvejr, sørger det smarte design for, at regnvandet løber ud af sig
selv. Det sorte stentøj er vejrbestandigt og kan naturligvis tåle at blive
efterladt udendørs, også i frostvejr.
Design: Maria Berntsen
Pakken indeholder:
1 stk. Hurricane, lille – art. nr. 495
1 stk. Hurricane, stor – art. nr. 496
Vejl. butikspris

DKK 549,95
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PAKKE 6

Emma

Med sine rene, moderne linjer og sarte tone-i-tone-farver er Emma-serien
blevet en ny designklassiker til hverdagen.
Den rummelig Emma brødkasse er ideel til opbevaring af både brød og

PAKKE 5

kager. Brødkassen er udført i lakeret stål og de sarte, diskrete nuancer, står

STOCHOLM
– Aquatic Platin

i smuk kontrast til bøgehåndtagets varme glød. Emma brødkassen pryder

Stockholm Aquatic Platin skålen, designet af
Bernadotte & Kylberg, er inspireret af farverne i den
svenske skærgård og Østersøen. Aquatic Platin skålen
står smukt alene og er et lille kunstværk i sig selv.

Emma opbevaringskrukken er fremstillet af glaseret stentøj og har et tætsluttende låg af bøgetræ der sørger for, at kaffen og teen holder sig frisk
og aromatisk.
Design: HolmbäckNordentoft
Pakken indeholder:
1 stk. E
 mma brødkasse – art. nr. x-226 (blå) / x-226-1 (grå)
1 stk. E
 mma opbevaringskrukke 500 g – art. nr. x-223 (blå) / x-223-1 (grå)
1 stk. E
 mma opbevaringskrukke 300 g – art. nr. x-224 (lys grøn) / x-224-1 (lys grå)

Design: Bernadotte & Kylberg

Vejl. butikspris

Pakken indeholder:
1 stk. Stockholm skål medium – Aquatic Platin
Vejl. butikspris

køkkenbordet samtidig med, at den holder brødet friskt.

DKK 1.799,-

DKK 1.149,85

10

11

PAKKE 7

Pleat – et flot par
med god smag

Med sine elegante riller, får det flotte Pleat salt- og
pebersæt et stilrent udtryk samtidig med, at det er godt
at holde på. Pleat er designet af Böttcher & Kayser, hvis
mål er at skabe simple og originale produkter uden
overflødige detaljer. Pleat sættet er skabt med klassiske,
lige linjer, der gør det elegant at have stående ved
komfuret og på bordet.
Design: Böttcher & Kayser
Pakken indeholder:
1 stk. Pleat saltkar – art. nr. 340
1 stk. Pleat peberkværn – art. nr. 341
Vejl. butikspris

DKK 699,90

PAKKE 8

Original
bar-sæt
Original bar-sæt består af 6 ikoniske Stelton produkter, som hver
især 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 skabt
af Peter Holmblad. Alle dele er produceret i satinpoleret rustfrit stål
og kommer i en gaveæske.
Design: Arne Jacobsen / Peter Holmblad
Pakken indeholder:
1 stk. Original bar-sæt – art. nr. 524-6
Vejl. butikspris

DKK 1.599,95
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PAKKE 10

PAKKE 9

Collar
barserie

Den flotte Collar barserie er et vigtigt element til ethvert selskab,

Spred
den gode
julestemning

hvor der skal kølige cocktails eller drinks på bordet. Designet er
enkelt og stilfuldt, men også funktionelt. Den matsorte overflade og
messingbelægning giver Collar et moderne og eksklusivt udtryk.

Med udgangspunkt i det velkendte flettede julehjerte
har designduoen, Halskov & Dalsgaard, fanget essensen

Collar Isspanden er dobbeltvægget og har derfor termoeffekt,

af den klassiske jul og skabt et moderne juleunivers i

så isterningerne holdes kolde længere. Collar cocktailshakeren er

børstet messing og rene linjer.

en klassisk shaker med en indbygget si. Det smukke målebæger har
to mål: 2 og 4 cl. Collar flaskeproppen med vakuum er perfekt, når

Tangle topstjernen og adventsstagen skaber en særlig

man ønsker at opbevare vin eller kulsyreholdige drikke til de næste

julestemning, som forener traditioner med et nutidigt og

dage. Collar vandflasken rummer 0,75 l og har et praktisk skruelåg.

moderne udtryk og danner rammen for julens mange
hyggelige stunder.

Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri
Design: Halskov & Dalsgaard
Pakken indeholder:
1 stk. Collar isspand 1,5 l – art. nr. 431

Pakken indeholder:

1 stk. Collar cocktailshaker 0,5 l med målebæger 2–4 cl – art. nr. 424

1 stk. Tangle topstjerne – brass – art. nr. 10220

1 stk. Collar vakuum flaskeprop – art. nr. 419

1 stk. Tangle adventsstage – brass – art. nr. 10206

1 stk. Collar vandflaske 0,75 l – art. nr. 427
Vejl. butikspris
Vejl. butikspris

DKK 1.399,95

DKK 1.199,90
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PAKKE 11

EM77 termokande
og To Go termokop
Den prisvindende og tidsløse EM77 termokande med den

NYHED
Termokop i stål

unikke, patenterede vippeprop er skabt af Erik Magnussen i 1977
og er et af Steltons bedst sælgende designs gennem tiden.
EM77 er et sandt, dansk designikon.
Med den matchende To Go Click termokop kan du nyde din

· TIL VARME OG KOLDE DRIKKE ·

varme eller kolde drik uden at spilde, når du er på tur. To Go

· KLIK OG DRIK ·

Click er perfekt i bilen, gåture, rejser eller når du ellers er ”on

· BPA- OG PHTHALATFRI ·

the go”. To Go Click er smart design og funktionalitet i en kop.
Med et let tryk på toppen, er koppen drikkeklar, og det er muligt
at drikke fra den hele vejen rundt. Tryk igen og To Go Click er
lukket. Den dobbeltvæggede termokop vil holde din kaffe eller
te varm i lang tid.
Design: Erik Magnussen / Stelton
1 stk. EM77 termokande 1 l. – sort – art. nr. 930
1 stk. To Go Click termokop 0,4 l. – sort – art. nr. 680-1
Vejl. butikspris

DKK 699,95
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PAKKE 13

Timeless
elektronisk P-skive
Undgå ærgerlige parkeringsbøder med den smarte Timeless
elektroniske parkerings-s kive, der automatisk indstiller tiden,
når bilen parkeres, og som selv skifter mellem sommer- og
vintertid. Timeless er en flot parkeringsskive i klassisk design
Design: Klaus Rath
Pakken indeholder:
1 stk. Timeless elektronisk P-skive – art. nr. 3099
Vejl. butikspris

PAKKE 12

Stilrent og sporty
til ham og hende
Rejs med stil med den eksklusive unisex Companion-serie
designet af danske Søren Refsgaard. Serien består af minimalistiske,
funktionelle og sporty rejse-accessories, der alle er skabt i et let
materiale, som gør dem til perfekte rejsekammerater!
Design: Søren Refsgaard
Pakken indeholder:
1 stk. Companion nøglering – black – art. nr. 230
1 stk. Companion pilleæske – black – art. nr. 231
1 stk. Companion kuffertmærke – black – art. nr. 232
1 stk. Companion kortholder – black – art. nr. 233
Vejl. butikspris

DKK 679,80

DKK 699,95
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Få seneste
nyheder og inspiration
Følg os

@steltondesign / @ rig_tig
PAKKE 14

RIG-TIG skarp

@steltondesign / @ rigtigdesign

Gode knive i køkkenet er uundværlige til både de helt særlige
måltider og i hverdagen. Funktionalitet, ergonomi og lethed er
fusioneret i den elegante knivserie, SHARP, der er skabt i japansk
stål i høj kvalitet med en sublim skæreoplevelse.

@steltondesign / @ rigtigdesign

SLIDE-IT er en praktisk knivsliber, der med sin trekantede form
står stabilt på bordet, mens knivene slibes. De indbyggede
slibemoduler, et groft og et fint, giver hurtigt og effektivt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.stelton.dk og www.rig-tig.dk

køkkenknivene skarpheden tilbage.
Design: Sebastian Holmbäck / Søren Jacobsen
Pakken indeholder:
1 stk. SHARP brødkniv, 38 cm – art. nr. Z00350
1 stk. SHARP kokkekniv, 34 cm – art. nr. Z00351
1 stk. SHARP Santokukniv, 30 cm – art. nr. Z00352
1 stk. SHARP grønsagskniv, 28 cm – art. nr. Z00353
1 stk. SLIDE-IT knivsliber – art. nr. Z00349
Vejl. butikspris

fra DKK 1.274,75
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