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Bäste kund,
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Det gläder oss att kunna presentera Steltons julkatalog för 2019,
som är fylld med produktnyheter och spännande erbjudanden,
unikt skräddasydda för företagskunder.
Om du inte hittar det du söker i katalogen, kan vi tillsammans
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med din Stelton återförsäljare se över vårt breda sortiment för
att hitta den perfekta gåvan!
Med vänlig hälsning
Thérésa Tahmoresnia
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Produkterna levereras i sina originalförpackningar om inte annat anges.
Leveranstid 3-7 arbetsdagar, leveranstid bekräftas i samband med mottagande av fysisk order.
Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
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Foster
Steltons nya produktlinje ”The Norman Foster
Collection“ förenar en enkel skulpturell form med
mjuka linjer, vilket skapar en fin servering i många
olika miljöer och sammanhang. Varje produkt,
allt från karaffer till espressokoppar, uttrycker sin
egen specifika funktion och delar samtidigt ett
gemensamt språk.

Design: Norman Foster
Norman Foster är verkställande direktör och
grundare av Foster + Partners, en av världens
mest inflytelserika arkitektfirmor som satt sin prägel

JULGÅVA 1
FOSTER K ARAFF

på städer överallt och är känd för projekt som
Millaubron, Reichstag: det nya tyska parlamentet

Foster karaffen är vacker och dekorativ, tillverkad i
porslin och passar till många olika tillfällen. Servera
vatten, vin eller liknande på middagsbordet.

och The Great Court i British Museum.
Hans designer för Steltons serie förenar enkel
skulptural form med mjuka linjer.

Foster karaff 1,2 liter – art. nr. 740
Rek. kampanjpris exkl. moms

360 kr/st
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Hoop värmeljuslykta

Rek. butikspris inkl. moms 549 kr/st

JULGÅVA 2
FOSTER GL AS, SET OM 4 ST

I mötet mellan de mjuka linjerna i det munblåsta glaset och stålets

Matcha karaffen med dessa fyra vackra dricksglas

åtanke. Samspelet mellan de två materialen är kopplat av den

också designade av Norman Foster. Glasen är

vackra gråfärgen, vilket gör att den blir modern med en touch av

munblåsta och tål diskmaskinen, max 50 grader.

retro. När ljusflamman dansar bakom glaset skapas en lugn och

snäva uttryck är denna värmeljuslykta skapad med bra design i

bekväm stämning i rummet.
Setet innehåller:
Design: UNIT 10

4 st Foster glas 0,2 liter – art. nr. 731
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 598 kr/st

360 kr/set

Hoop värmeljuslykta 14 cm – art. nr. 619
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 429 kr/st

249 kr/st
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Collar shaker
& mätkopp

Collar
vakuumkork

Den italienska designduo Daniel Debiasi & Federico

Den populära Collar-serien omfattar nu även

Sandri har skapat en modern barserie till Collar serien

detta smarta flaskpropp med vakuum. Den är

från 2016. Collar shaker & mätkopp är ett absolut

perfekt när du vill spara vin ett par dagar efter

måste för dem, som redan har förälskat sig i den

öppning eftersom den tar bort luften i flaskans

vackra Collar silhuetten. Shakern rymmer 500 ml och

tomrum genom en inbyggd pumpfunktion. Vinet

har samma mattsvarta yta som resten av serien.

oxideras därför inte och håller sig längre. Collars

Shakerns lock och måttkoppen är båda belagda

bar-kollektion innehåller en cocktailblandare och

med en mässingsyta, som ger ett modernt och

en ishink. Den fullständiga Collar-kollektionen

exklusivt uttryck. Shakern är en klassisk shaker med

innehåller även en tekanna, espressomaskin,

inbyggd sil som håller frukt och vätska åtskilda.

kaffekvarn, tekula, mjölkkanna, sockerskål,
vattenflaska och en termosflaska.

Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri
Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri
Collar shaker 500 ml & mätkopp 2/4 cl – art. nr. 424
Collar vakuumkork – art. nr. 419
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 789 kr/st

360 kr/st
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 299 kr/st

165 kr/st
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Pleat pepparkvarn
Nymalen peppar är oumbärlig för alla typer av mat och
denna eleganta pepparkvarn ger dig ett bra grepp med
sina strömlinjeformade räfflor. Den är designad av den tyska
designtrion Böttcher & Kayser, vars ambition är att skapa
enkla men originella produkter utan onödiga detaljer.
Pepparkvarnen är gjord med klassiska räta linjer som gör
att den står elegant på spisen och på bordet. Kvarnen är
dessutom lätt att fylla på. Kvarnen har keramiskt verk, du
kan justera för fin eller grov malning vilket innebär att den är
extremt hållbar och håller för daglig användning i många år
framöver.
Design: Böttcher & Kayse

JULGÅVA 8

Pleat pepparkvarn 27 cm – art. nr. 341
Rek. kampanjpris exkl. moms		

360 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 799 kr/st

Hurricane ljuslykta
Med sin välkända kreativa känsla för enkelhet, designade Maria
Berntsen dessa stilrena hurricanes, som kan användas som
mysbelysning i hemmet, såväl inom- som utomhus, året runt. Om

JULGÅVA 7

hurricane lämnas utomhus i regnet, ser den smarta designen till att
regnvattnet rinner av sig självt. Det svarta stengodset är vattentätt

Pleat saltkar

och hurricane klarar självklart av att lämnas utomhus även när
temperaturen sjunker till minusgrader. Använd värmeljus eller blockljus
max. Ø: 7 cm för den stora Hurricane och max. Ø: 6 cm för den liten.

De räta räfflorna som går upp till locket ger saltkaret en stilren
design och formen ger dig ett bra grepp vid användning.
Saltkaret är designat av den tyska designtrion Böttcher
& Kayser, vars ambition är att skapa enkla men originella
produkter utan onödiga detaljer. Locket är lätt att lyfta när
det behövs en nypa salt och saltkaret ger varje matbord och
spis en elegant touch.

Välj mellan två storlekar.
Design: Maria Berntsen
Hurricane ljuslykta liten 24,5 cm – art. nr. 495
Hurricane ljuslykta stor 29 cm – art. nr. 496
Hurricane ljuslykta liten – Rek. kampanjpris exkl. moms

Design: Böttcher & Kayse

235 kr/st

Rek. pris inkl. moms 399 kr/st
Pleat saltkar Ø 8 cm – art. nr. 340
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 299 kr/st

165 kr/st

Hurricane ljuslykta stor – Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. pris inkl. moms 499 kr/st

289 kr/st
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JULGÅVA 10

SHARP kockkniv &
grönsakskniv
Bra köksknivar är oumbärliga för både de speciella
måltiderna och vardagen. Funktion, ergonomi och lätthet
slås samman i denna snygga SHARP knivserie. Sebastian
Holmbäck har skapat de högkvalitativa bladen av japanskt
stål med en sublim skärupplevelse. SHARP-knivar är lätta att
använda och är säkra med det ergonomiska handtaget, ett
bra och bekvämt grepp som gör matlagningen till ett nöje.
Design: Sebastian Holmbäck
Setet innehåller:

JULGÅVA 9

Embrace brödkorg
Brödkorgen från den populära Embrace-serien i rostfritt stål
med de klassiska organiska formerna som känns igen från
hela Embrace-serien och bidrar med elegans på alla bord.
Brödkorgens praktiska brödpåse, som ser till att smulorna stannar
kvar i korgen i stället för att hamna på bordet, finns i tre olika
färger, chalk och svart. Brödkorgen kan också användas till frukt
och grönsaker vars färger utgör fina kontraster mot stålet.
Välj mellan 3 st färger.
Design: Halskov & Dalsgaard
Embrace brödkorg Ø 23,5 cm
art. nr. svart x-28-3 / chalk x-28-3-1 / grey x-28-3-4
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 999 kr/st

svart

chalk

grey

360 kr/st

SHARP kockkniv 34 cm – art. nr. Z00351 och
SHARP grönsakskniv 28 cm – art. nr. Z00353
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 748 kr/set

335 kr/set
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To Go Click mugg,
set om 2 st

EM77 termoskanna
– 1 liter

Nu har vi gjort våra smarta To Go Click muggar

Den världsberömda designikonen EM77 – termoskanna med

ännu bättre, rostfritt stål både på in- och

den unika vipplocket skapades av Erik Magnussen 1977.

utsidan, tål diskmaskinen och håller värmen

Förutom vipplocket ingår också en skruvlock, så att kannan kan

ännu längre. Självklart har de samma snygga

tas med på picknicken. Färgerna denna säsong är inspirerade

design och smarta funktion. Med ett klick på

av den nordiska naturens vackra natur: molnens känsliga

locket – och nu är koppen redo att dricka ur

blå nyans, de djupa gröna tonerna i skogen och den vackra

från vilket håll som helst. Den är perfekt för

gråfärgen på den klippiga kanten.

kalla som varma drycker i bilen, promenaden,
resor eller när du är “på språng”. Muggen är

Välj mellan 8 st härliga färger samt aktuella säsongsfärger.

naturligtvis BPA- och ftalatfri.
Design: Erik Magnussen
Välj mellan 9 st härliga färger sa mt
aktuella säsongsfärger.

EM77 termoskanna 1 liter

Design: Stelton

Rek. kampanjpris exkl. moms		

360 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 749 kr/st

Setet innehåller:
2 st To Go Click mugger 200 ml
Rek. kampanjpris exkl. moms

335 kr/set

* säsongsfärger med risk för slutförsäljning.

* säsongsfärger med risk för slutförsäljning.

lavender – art. nr. 997

cloud – art. nr. 985

granit grey – art. nr. 991

dark forest* – art. nr. 974

vit – art. nr. 960

svart – art. nr. 930

warm maroon* – art. nr. 929

dark mocha* – art. nr. 927

röd – art. nr. 920

dusty green – art. nr. 919

light grey – art. nr. 918

rosehips* – art. nr. 916

soft cloud* – art.nr. 670-27

soft dark forest* – art.nr. 670-26

soft rosehips* – art.nr. 670-25

soft nude – art.nr. 670-20

blue, metallic – art.nr. 670-18

black, metallic – art.nr. 670-16

soft light grey – art.nr. 670-13

soft lavernder – art.nr. 670-11

granite grey – art.nr. 670-6

chalk – art.nr. 670-3

black – art.nr. 670-1

steel – art.nr. 670

Rek. butikspris inkl. moms 598 kr/set
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Emma
kaffekvarn

Emma
förvaringsburkar
för kaffe & te

Du får den bästa smaken från kaffebönorna om
de krossas omedelbart innan kaffet bryggs. Med
denna elektriska kaffekvarn i snygg design, är det

Förvaringsburkarna från serien Emma är så fin att de

snabbt att krossa kaffebönorna. Kaffekvarnen är

helst inte ska hamna längst bak i skåpet. Emma-serien,

lätt att använda med en hand eftersom på- och

som kännetecknas av rena linjer och vackra ton-i-ton-

av knappen sitter på locket. Kvarnen kan mala

färger, har blivit en ny designklassiker i vardagen, som

upp till ca 60 gr kaffebönor åt gången.

förtjänar en framträdande plats på köksbordet eller
hyllan. Förvaringsburkarna, som kan diskas i diskmaskin,

Design: HolmbäckNordentoft

är gjord i glaserat stengods i de nordiska färgerna. Det
tättslutande locket av bokträ ser till att kaffet och teet

Emma kaffekvarn 19 cm – art. nr. x-225-1
Rek. kampanjpris exkl. moms

håller sig friskt och aromatiskt.
360 kr/st

Design: HolmbäckNordentoft

Rek. butikspris inkl. moms 649 kr/st
Välj mellan ett set i grå nyanser eller ett set i blått/grönt.
Kaffeburk dark 23 cm – grey – art. nr. x-223-1
Teburk 19 cm – light grey – art. nr. x-224-1
Kaffeburk 23 cm – blue – art. nr. x-223
Teburk 19 cm – light green – art. nr. x-224
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 818 kr/set

360 kr/set

Få senaste
nyheterna och inspiration
Följ oss

@steltondesign / @ rig_tig

@steltondesign / @ rigtigdesign

@steltondesign / @ rigtigdesign

Registrera dig för våra nyhetsbrev på www.stelton.com och www.rig-tig.com

Stelton A/S · Christianshavns Kanal 4 · 1406 Köpenhamn
Tlf: 0709-94 51 18 · tht@stelton.com · www.stelton.com
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Stockholm Lignum
skål

Stockholm Lignum
vas

Den ikoniska STOCKHOLM serien är skapad av naturens

Den ikoniska STOCKHOLM serien är skapad av naturens

vackra nyanser runt Stockholms skärgård. Områdes färgrika

vackra nyanser runt Stockholms skärgård. Områdes färgrika

vegetation har inspirerat kollektionens konst mönster och

vegetation har inspirerat kollektionens konst mönster och

serien har därför namnet Lignum, vilket betyder “trä” på latin.

serien har därför namnet Lignum, vilket betyder “trä” på latin.

Den nya STOCKHOLM-designen från Bernadotte & Kylberg

Den nya STOCKHOLM-designen från Bernadotte & Kylberg

kan associeras med färgerna som omger den pittoreska

kan associeras med färgerna som omger den pittoreska

skärgården. Genom en innovativ produktionsteknik

skärgården. Genom en innovativ produktionsteknik

presenteras STOCKHOLM Lignum i en kall emalj på organiskt

presenteras STOCKHOLM Lignum i en kall emalj på organiskt

formade aluminiumskålar och vaser. Låt dig förföras av

formade aluminiumskålar och vaser. Låt dig förföras av

STOCKHOLMS skönhet.

STOCKHOLMS skönhet.

Design: Bernadotte & Kylberg

Design: Bernadotte & Kylberg

Lignum skål liten, Ø 20 cm – art. nr. 452-11

Lignum vas liten, 15,7 cm – art. nr. 452-20

Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 789 kr/st

360 kr/st

Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 839 kr/st

498 kr/st

