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Det glæder os at præsentere Steltons gavekatalog for 2016,
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.
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Finder du ikke det du søger i kataloget, kan vi tilbyde en
skræddersyet pakke sammensat af produkter fra hele vores
sortiment. Vi sætter en ære i at finde den perfekte gave til
netop jeres kunder.
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Med venlig hilsen
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B2B Manager
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PAKKE 1

Emma elkedel

PAKKE 2

Emma elkedel er en æstetisk, flot stålkande med

Serveringssæt

rene linjer. Emma elkedel er nem i drift. Elkedlen kan
rumme 1.2 L og er forsynet med udtageligt kalkfilter,

Server en indbydende kage eller osteanretning

tørkogningss ikring og automatisk slukning ved koge-

på det smukke kagefad fra den populære Emma

punktet. Elkedlen fås i blå og nu også i grå. Emma

kollektion. Kagefadet er lavet af glaseret stentøj og

elkedel er så elegant, at den kan tages med til bords.

kan vælges i grå eller blå. Dertil vælges enten den
elegante EM kagespade eller Original osteskæresæt.

Vælg mellem blå eller grå:
Kagefad med kagespade:
1 stk. art x-210 Emma elkedel – blå

1 stk. E
 mma kagefad blå (art x-214) / grå (art x-214-1)

1 stk. art x-210-1 Emma elkedel - grå

1 stk. EM kagespade - rustfrit stål (art 460)

Vejl. butikspris

DKK 999,95

Vejl. butikspris

DKK 849,90

Kagefad med osteskæresæt:
1 stk. E
 mma kagefad blå (art x-214) / grå (art x-214-1)
1 stk. Original osteskæresæt - rustfrit stål (art 530)
Vejl. butikspris

DKK 1.049,90
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PAKKE 3

Emma brunchsæt
Dæk et indbydende brunchbord med den smukke Emma kollektion. Kendetegnet af rene linjer og sarte tone-i-tone farver er Emma
kollektionen blevet en ny designklassiker til hverdagen. Her er alt til en
lækker brunch, en stor skål til frugt eller salat, 4 små harmoniske skåle til
servering af frugtsalat eller skyr, 4 stk. æggebægre, salt & pebersæt og
4 stk. dessert tallerkner. Bordservicen er lavet af glaseret stentøj og kan
vælges i blå eller grå tone-i-tone farver.
Vælg mellem grå eller blå pakke
Emma pakke i blå:
1 stk. art x-211 Emma skål, stor - blå
4 stk. Emma skål, lille (2 stk. af art x-206) - blå
4 stk. Emma æggebægre (2 stk. af art x-213) - blå
1 stk. art x-215-4 Emma salt & pebersæt - blå
4 stk. Emma tallerkner (2 stk. af art x-209) - blå
Emma pakke i grå:
1 stk. art x-211-1 Emma skål, stor - grå
4 stk. Emma skål, lille (2 stk. af art x-206-1) - grå
4 stk. Emma æggebægre (2 stk. af art x-213-1) - grå
1 stk. art x-215-5 Emma salt & pebersæt - grå
4 stk. Emma tallerkner (2 stk. af art x-209-1) - grå
Vejl. butikspris

DKK 1.649,60
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PAKKE 4

PAKKE 5

Det minimalistiske design og den høje funktionalitet har gjort

Emma kaffe-termokanden er lavet i rustfrit stål med en flot

Emma serien til en sand hverdags klassiker. Te-termokanden

højglanslakering i blå eller grå. Emma kaffe-termokanden er

har et indbygget smart-filter; med et enkelt drej på kandens

let at betjene – med et enkelt klik på låget åbnes og lukkes

top stopper teen med at trække. Så nu kan du vinke farvel til

kanden.

Emma tesæt

Emma kaffesæt

bitter te og dryp fra våde tebreve.
Emma sættet med kaffe-termokande, 4 stk. krus med
Emma sættet med te-termokande, 4 stk. kopper med

underkopper fås i blå eller grå tone-i-tone farver.

underkopper fås i blå eller grå tone-i-tone farver.
Emma pakke i blå:
Emma pakke i blå:

1 stk. art x-200 Emma kaffe-termokande - blå

1 stk. art x-201 Emma te-termokande - blå

4 stk. Emma krus (2 stk. art x-207) – blå

4 stk. Emma kopper (2 stk. art x-208) – blå

4 stk. Emma underkopper (2 stk. art x-212)– blå

4 stk. Emma underkopper (2 stk. art x-212) – blå
Emma pakke i grå:
Emma pakke i grå:

1 stk. art. x-201-1 Emma kaffe-termokande - grå

1 stk. art x-201-1 Emma te-termokande - grå

4 stk. Emma krus (2 stk. art x-207-1) – grå

4 stk. Emma kopper (2 stk. art x-208-1) – grå

4 stk. Emma underkopper (2 stk. art x-212-1)–grå

4 stk. Emma underkopper (2 stk. art x-212-1) – grå
Vejl. butikspris
Vejl. butikspris

DKK 1.399,75

DKK 1.399,75
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PAKKE 6

Peak bonbonniere
Stilren, elegant og hemmelighedsfuld. Gem søde sager,
smykker eller nøgler i denne smukke bonbonniere designet
af den internationalt anerkendte designer Mikaela Dörfel.
Peak er en formfuldendt bonbonniere med en børstet messing overflade, der vil pynte på stuebordet, sengebordet eller
reolen. Designets stramme, harmoniske linje brydes af en
spontan, næsten legende bølgetop på bonbonnierens låg.
Væk nysgerrigheden … Peak er fuld af overraskelser.
1 stk. art x-650 Peak bonbonniere, lille
1 stk. art x-651 Peak bonbonniere, medium
Vejl. butikspris

DKK 1.049,90

PAKKE 7

Pure Black forskærersæt
Høj funktionalitet og et stramt, stilfuldt look. Forskærerkniven
giver et flot rent snit, så stegen serveres i knivskarpe skiver. Det
elegante forskærersæt er til den seriøse gourmet, som tør
understrege både stil og smag.
Pakken indeholder:
1 stk. art x-120-7 Pure Black forskærergaffel
1 stk. art x-120-8 Pure Black forskærerkniv
Vejl. butikspris

DKK 1049,90
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PAKKE 9

Stockholm Horizon
Det nye Stockholm Horizon design af Bernadotte & Kylberg er inspireret
af Stockholms skærgård. Det kunstneriske mønster minder om vandspejlet i den billedskønne skærgård. Som refleksioner i det rolige vand
udfolder Horizon designet sig i abstrakte, unikke mønstre i blå-grønne
nuancer på kollektionens vaser og skåle. Denne pakke indeholder en
smuk vase og skål.
1 stk. art 451-11 Stockholm Horizon skål, lille
1 stk. art 451-20 Stockholm Horizon vase, lille
Vejl. butikspris

PAKKE 8

Stockholm Aquatic
Den ikoniske Stockholm kollektion af den svenske design duo Bernadotte
& Kylberg er inspireret af Stockholms skærgård og Østersøen. Som et
intenst øjebliksbillede af Østersøen indfanger Aquatic havets evne til at
være smukt og dramatisk på én og samme tid. Det kunstneriske Stockholm
Aquatic mønster fremstår tidløst og elegant i en kold emalje på kollektionens vaser og skåle. Denne pakke indeholder en smuk vase og skål.
1 stk. art 450-11 Stockholm Aquatic skål, lille
1 stk. art 450-20 Stockholm Aquatic vase, lille
Vejl. butikspris

DKK 950,-

DKK 950 ,-
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PAKKE 11

Reflection
De slanke, organiske Reflection lysestager er designet af den
danske arkitektduo Halskov & Dalsgaard for Stelton. Lysestagerne
kommer i to komplementerende højder, der står smukt sammen.
Sættet med to stager fås med kobber, messing, krom eller matsort finish.
kobber – art x-301-1 (17 cm) og art x-300-1 (23 cm)
messing – art x-301-3 (17 cm) og art x-300-3 (23 cm)
krom – art x-301-2 (17 cm) og art x-300-2 (23 cm)
matsort – art x-301-4 (17 cm) og art x-300-4 (23 cm)
Vejl. butikspris

PAKKE 10

Embrace
Kendt for dens organiske linjer er Embrace serien en af Steltons mest populære
designs gennem tiden. Kollektionen indeholder to fine fyrfadsstager, en elegant
vase og brødbakke af samme design. Brødbakken i rustfrit stål har en praktisk sort
brødpose i lækker bomuld, som sikrer, at krummerne bliver i bakken i stedet for
at ende på bordet. Den flotte kollektion er designet af den danske arkitektduo
Halskov & Dalsgaard.
1 stk. art x-29-2 Embrace fyrfadsstager, 2 stk.
1 stk. art x-28-3 Embrace brødbakke, 7 x 23 cm - sort
1 stk. art x-25 Embrace vase 16,5 cm - lille
Vejl. butikspris

DKK 1.249,85

DKK 749,90
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PAKKE 13

EASY og HIDE-IT
EASY kollektionen af køkkenredskaber er det
naturlige alternativ til plastik, melamin og stål
køkkenredskaber. De er designet med det formål
at sikre høj funktionalitet og flot æstetik. Kollektionen er lavet i hårdført hvidt egetræ, hvilket giver
redskaberne en smuk overflade og en lang levetid
i køkkenet. EASY redskaberne tager sig godt ud
i den medfølgende HIDE-IT krukke i hvidt stentøj
med kork låg. Krukken kan naturligvis også bruges
til gryn og nødder.
EASY kollektionen af designeren Cecilie Manz har
vundet to internationale designpriser: ”Red Dot
Award 2015 – best of the best design award” samt

PAKKE 12

en ”Design Plus Award 2015”.

Frisk og farverig

Pakken indeholder:
Vælg en valgfri farve af den ikoniske termokande EM77

1 stk. art Z00017 HIDE-IT opbevaringskrukke, 14 cm

designet af Erik Magnussen og få et sæt hvide EM krus med.

1 stk. art Z00303 EASY ratatouille ske
1 stk. art Z00315 EASY praline dejskraber

1 stk. EM77 termokande i valgfri nedenstående farve

1 stk. art Z00312 EASY omelet palet

1 stk art. 775 EM krus, 2 stk.

1 stk. art Z00309 EASY rødspætte palet
1 stk. art Z00307 EASY madtang

998 EM77 termokande 1 l. - burgundy

1 stk. art Z00314 EASY bagepensel

997 EM77 termokande 1 l. -lavender

1 stk. art Z00313 EASY røreske

991 EM77 termokande 1 l - granit grå
931 EM77 termokande 1 l - matsort

Vejl. butikspris

930 EM77 termokande 1 l - sort
920 EM77 termokande 1 l - rød
960 EM77 termokande 1 l - hvid
979 EM77 termokande 1 l - lime
950 EM77 termokande 1 l - safrangul
Vejl. butikspris

DKK 699,90

DKK 799,60
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Tilvælg vores
flotte gaveposer
Speciallavet kun til vores B2B pakker

PAKKE 14

På farten …
Pakken inkluderer stilrent og funktionelt tilbehør til
bilen – en parkeringsskive, isskraber, nøglering og
en To Go Click kop – alt i flot design fra Stelton.
Pakken indeholder:
1 stk. art 3101 Parking Disc P-skive
1 stk. art x-93 Ice Away isskraber
1 stk. art 602 My nøglering
1 stk. art 580-1 To Go Click 0,34 L sortlakeret stål
Denne pakke leveres i en lille gavepose
Vejl. butikspris

DKK 859,80

Følg os på

@steltondesign
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