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2018
Stelton samarbejder
med den britiske
arkitekt Norman Foster
og lancerer Foster
kollektionen.

2015
Stelton samarbejder med
svenske Bernadotte & Kylberg
om Stockholm kollektionen
og Theo serien af canadiske
Francis Cayouette lanceres.

2007
Stelton køber den
norske bestikproducent
Norstaal og det ikoniske
bestik Maya.

1967
Cylinda-line af
Arne Jacobsen
lanceres.

2020
Stelton fejrer 60 år med
design og relancerer
Original vandkanden.

2016
Collar kollektionen af
den italienske designduo
Debiasi & Sandri lanceres.

60 år med
tidløst design
Stelton er et dansk designfirma, grundlagt i 1960, og
en innovativ aktør indenfor interiørdesign. Vi ønsker
at videreføre den skandinaviske designarv. Ikke ved
at dvæle ved historien eller for traditionernes skyld,
men ved at bruge arven som en inspirationskilde og
forfine dens unikke værdier og idealer i samarbejde

Det glæder os at præsentere Steltons gavekatalog

med internationale arkitekter og designere.

2013
pakker.

perfekte gave netop til jer.

hele sortimentet. Vi sætter en stor ære i at finde den

en skræddersyet pakke sammensat af produkter fra

Finder du ikke det, du søger i kataloget, kan vi tilbyde

for 2020, fyldt med produktnyheder og spændende

Den succesfulde
Emma-serie og To Go
Click termokopperne
lanceres.

1977
EM77 termokanden
af Erik Magnussen
lanceres.

1960
Stelton grundlægges
af Stellan Høm og
Carton Madelaire.
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På farten
Tænk på miljøet og medbring din egen flaske og
kop, så udgår du spontane køb af drikkevarer i
engangsemballage.
Keep Cool flasken og To Go Click koppen er udført i stål

Klassisk
borddækning

Med den klassiske EM77 stempelkande og den

populære brødpose i bomuldskanvas er den

Art. nr. B-20-2

varme kaffe og de lune boller altid klar til servering.

EM77 stempelkande 1 l. – sort

med dobbelte vægge og vakuumisolering, som holder
din favoritdrik kold eller varm i mange timer, når du er på

B2B pris ekskl. moms 300 kr. pr. sæt

Vejl. udsalgspris 699,90 kr. pr. sæt

Brødpose – sort/sand

farten.

Keep Cool drikkeflaske 0,6 l – black

Art. nr. B-20-1
To Go Click termokop 0,4 l – black
Vejl. udsalgspris 499,90 kr.
B2B pris ekskl. moms 250 kr.
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passer CARRY-ON sammen med både klassiske og

det minimalistiske design og den fine lysegrå farve,

CARRY-ON serveringsbakken en sikker hjælper. Med

Skal kaffen eller teen serveres i stuen eller haven er

CARRY-ON

osteskærer i et minimalistisk design i rustfrit stål. Leveres

meget andet end ost, samt en stilren ostekniv og en

bestående af en smuk skiferplade, der kan bruges til

og det er netop, hvad man får med dette lækre sæt

Det indbydende ostebord fortjener en flot servering,

Ostesæt

Art. nr.: B-19-15

Design: Peter Holmblad

i en samlet gaveæske.

moderne stel.
Design: Unit 10
Art. nr.: Z00220

1 stk. Orginal ostekniv

1 stk. skifferplade, 42 x 30 cm
1 stk. Original osteskærer

CARRY-ON serveringsbakke – grey
Vejl. udsalgspris 299,95 kr.

B2B pris ekskl. moms 300 kr.pr. sæt

Vejl. udsalgspris 1.199 kr. pr. sæt

B2B pris ekskl. moms 150 kr.

Hoop
fyrfadsstager
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Med det klassiske og enkle design passer Hoop
ind i enhver boligstil og står smukt både alene og
sat sammen med flere i et tableau.
Design: Unit 10
Art. nr.: B-20-3
2 stk. fyrfadsstager – smoke glas, sort bund
Vejl. udsalgspris 599,95 kr.
B2B pris ekskl. moms 300 kr.
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Art. nr.: 100-15

Design: Peter Holmblad

designet af Peter Holmblad i 1978.

og klassiske Original blomstervandkande

relancerer i den forbindelse den tidløse

I 2020 fejrer Stelton 60 år med design og

Blomstervandkande

2 stk. Hurricane lille

Art. nr.: B-20-4

Design: Maria Berntsen

og tåler derfor at blive efterladt udendørs, også i frostvejr.

bruges året rundt. De sorte stentøjslysestager er vejrbestandige

de stilrene Hurricanes, der skaber en særlig atmosfære og kan

Med sin velkendte sans for enkelhed har Maria Berntsen designet

Hurricane stager

B2B pris ekskl. moms 400 kr.

Vejl. udsalgspris 869,85 kr.

1 stk. Hurricane, stor

Original blomstervandkande
Vejl. udsalgspris 1.299 kr.
B2B pris ekskl. moms 400 kr.
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Servér sommerens friske salater i den nye

Hoop salatbestik

Art. nr.: B-20-5

Vejl. udsalgspris 1.079,85 kr. pr. sæt

Tænd for en ny
designklassiker
Med sit behagelige lys forlænger Elton LED
lampe sommeraftenerne på terrassen eller
altanen. Lysstyrken kan indstilles til alt fra læselys
til hygge-belysning. Elton er trådløs og oplades
via det medfølgende USB stik. Elton LED lampen
kan være tændt op til 72 timer.
Design: Rasmus Halfdan Breck
Art. nr.: 615
Elton LED Lampe
Vejl. udsalgspris 1.399 kr.
B2B pris ekskl. moms 400 kr.

Norman Foster
vandkande

Steltons produktlinje, designet af den britiske

stjernearkitekt Norman Foster, forener en enkel

skulpturel form med bløde linjer, der skaber et fint

forarbejdet serveringsservice til mange forskellige

miljøer og sammenhænge.

Design: Norman Foster

Art. nr.: 795

Foster vandkande 2 l – poleret stål

Vejl. udsalgspris 1.499 kr.

B2B pris ekskl. moms 400 kr.
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Hoop serveringsskål med tilhørende salatbestik,

Hoop serveringsskål

Frisk servering
begge dele er designet af Unit 10.

B2B pris ekskl. moms 400 kr. pr. sæt

SHAKE-IT dressingshaker
af Ulrik Nordentoft, kan bruges til både

Den stilfulde dressingshaker SHAKE-IT, designet
forberedelse, servering og opbevaring.
Design: Unit 10 og Ulrik Nordentoft
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hvilket giver redskaberne en smuk overflade og en

Easy køkkenredskaberne er udført i hvidt hårdt egetræ,

dejskraber og smagspind.

RIG-TIG EASY grødske, madtang, scramble palet,

Knabstrup syltekrukker 1 l og 2 l

Art. nr.: B-20-6

Knabstrup & RIG-TIG køkkenredskaber
lang levetid i køkkenet. Det harmonerer perfekt med

blomster og grene på smukkeste vis.

den perfekt til at præsentere sæsonens friske
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Art. nr.: b-20-7 hvid, b-20-7-1 lys blå , b-20-7-2 terracotta

B2B pris ekskl. moms 400 kr. pr. sæt

Vejl. udsalgspris 919,95 kr. pr. sæt

de klassiske syltekrukker fra Knabstrup, der kan bruges
til syltning, opbevaring eller som et dekorativt element
i din indretning.
Design: Cecilie Manz og Knabstrup

Knabstrup vase

Med sin elegante og klassiske form er Knabstrup

vasen et tidløst stykke keramik, der holder stilen

Knabstrup dejfade 5 l, 2 l og 0,1 l

Art. nr.: 1144 Knabstrup vase 35 cm i– hvid

Knabstrup dejfade
Dejfadene er et af de klassiske produkter fra Knabstrup.

Art. nr.: 1145 Knabstrup vase 35 cm i– antracitgrå

langt ind i fremtiden. Vasen har en form, der gør
I dag, hvor det igen er populært at bage sit eget brød

Vejl. udsalgspris 769,95 kr. pr. sæt

og røre sin egen fars, får de solide og praktiske dejfade
nyt liv. Fadene er også oplagt til snacks, grønne salater,

B2B pris ekskl. moms 400 kr. pr. sæt

Art. nr.: 1146 Knabstrup vase 35 cm i– grøn

pastaretter og frugt.

Vejl. udsalgspris 699,95 kr. pr. stk.
B2B pris ekskl. moms 350 kr. pr. stk.
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Sixtus – tidløst design til grillen
Med det nye Sixtus skærebræt og grillsæt fra Stelton er grill-eksperten
godt forberedt til sommerens hyggelige grillaftener på terrassen eller
altanen. Det elegante skærebræt med en dyb, praktisk saftrille er
fremstillet i FSC certificeret, massiv europæisk eg. Det stilrene grillsæt
består af forskærerkniv og forskærergaffel, grilltang og stegepalet med
en smuk satin finish. Alle dele er fremstillet i rustfrit stål og bærer det
velkendte Stelton-DNA, hvor enkle linjer og kvalitet er i højsædet.

Art. nr.: B-20-8

Sixtus forskærerkniv

Sixtus skærebræt – egetræ

Art. nr.: B-20-9

AJ champagnekøler

Hold champagnen eller vinen kølig i den klassiske

champagnekøler fra Arne Jacobsens cylinda-line serie.

AJ champagnekøleren har et stilrent formsprog og design,

som holder årti efter årti og passer smukt ind i ethvert hjem.

Design: Arne Jacobsen

Art. nr.: 05-5

AJ champagnekøler

Vejl. butikspris 1.199 kr.

B2B pris 560 kr. eks. moms
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Sixtus skærebræt – egetræ

Sixtus forskærer gaffel

Design: Søren Refsgaard

Sixtus Forskærerkniv

Vejl. udsalgspris 2.599,75 kr. pr. sæt

Sixtus grilltang

Sixtus stegepalet

Sixtus forskærer gaffel
Vejl. udsalgspris 1.749,95 kr. pr. sæt
B2B pris ekskl. moms 560 kr. pr. sæt

B2B pris ekskl. moms 880 kr. pr. sæt
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STOCHOLM
– Aquatic Platin
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.
Med i pakker følger en eksklusiv Aquatic plakat.
Design: Bernadotte & Kylberg
Art. nr.: B-19-5
Stockholm skål medium – Aquatic Platin
Vejl. butikspris 1.799 kr.
B2B pris 560 kr. eks. moms

Theo
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Theo er en kombination af skandinavisk design og asiatisk

kultur, hvor materialer og udformning går op i en højere

enhed. Kollektionen er skabt til at vække sanserne og

indbyder til at sætte farten ned og nyde øjeblikket.
Design: Francis Cayouette
Art. nr.: B-20-10
Theo tekande 1,25 l
Theo tevarmer
Theo sukkerskål
Theo mælkekande 0,35 l
Vejl. udsalgspris 1.489,80 kr. pr. sæt
B2B pris ekskl. moms 640 kr. pr. sæt
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Elegance i baren
Den smukke Foster kollektion er designet af den
verdenskendte, britiske arkitekt Lord Norman Foster.
Foster champagnekøler og isspand har, som navnet
indikerer, to funktioner. Med et rumfang på 3 liter er der
isterninger til en god og lang fest. Samtidig betyder den
dobbeltvæggede konstruktion at isspanden holder på
kulden i længere tid.
Design: Norman Foster
Art. nr.: 712
Norman Foster Isspand med istang/champagnekøler
Vejl. butikspris 2.449,95 kr.
B2B pris 640 kr. eks. moms

To stay or to go?
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EM77 er sammensat af lige dele perfekt form og funktionalitet.

Nyd din kaffe både hjemme og på farten. To Go Click lader

dig nyde både varme og kolde drikke, når du er på tur.

Koppen er perfekt til køreturen til og fra arbejde, til gåture med

barnevognen, på rejser eller når du på anden vis er ”on the go”.

Design: Erik Magnussen & Stelton
Art. nr.: B-20-11

EM77 elkedel – sort

EM77 kaffe stempelkande – sort

To Go kop 0,4 l. – sort

Vejl. butikspris 1.399,95 kr. pr. sæt

B2B pris 640 kr. eks. moms pr. sæt
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Lidt blåt til kaffen
Emma kollektionen blevet en sand designklassiker til
hyggelige stunder i hverdagen.
Både Emma elkedlen samt termokanderne til kaffe og te er
produceret i rustfrit stål med en flot, mat blå lakering. Hanken
i bøgetræ tilføjer kanderne en nordisk signatur, og den
organiske udformning står som flot kontrast til den stilrene
kande.
Design: HolmbäckNordentoft
Art. nr.: B-20-12

Emma kaffe termokande – mørke blå

Emma te termokande – mørkeblå

Emma termokanderne er lette at betjene;

Med et enkelt klik på låget åbnes og lukkes

kanden. Te-termokanden har desuden et

indbygget smart-filter, der sikrer at teen

stopper med at trække med et enkelt drej

på kandens top – farvel til bitter te og dryp
fra våde tebreve.
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Vejl. butikspris 1.599,90 kr. pr. sæt

B2B pris 640 kr. eks. moms pr. sæt

Art. nr.: x-210-7
Emma elkedel

Emma elkedlen er en æstetisk flot kande,

man sagtens kan lade stå fremme på

køkkenbordet. Det smarte design sikrer

at elkedlen kan placeres i 360° på foden,

ligesom den også er forsynet med et

udtageligt kalkfilter.

Vejl. butikspris 1.149,95 kr.

B2B pris 640 kr. eks. moms
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EM skibslampe

Stockholm Lignum

Den ikoniske STOCKHOLM kollektion er skabt ud fra

naturens smukke nuancer omkring den Stockholmske

skærgård. STOCKHOLM af Bernadotte & Kylberg kan

associeres med farverne, der omkranser den billedskønne

skærgård. Ved hjælp af en innovativ produktionsteknik

præsenteres STOCKHOLM Lignum mønstret i en kold

emalje på organisk formede aluminiumsskåle og vaser.
Design: Bernadotte & Kylberg
Art. nr.: B-20-13
Stockholm bowl 30 cm – Lignum
Stockholm vase ø 14 cm – Lignum
Vejl. butikspris 1.748,95 kr.
B2B pris 880 kr. eks. moms
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Steltons skibslampe i satinpoleret rustfrit stål er den helt
klassiske skibslampe i et minimalistisk og cylindrisk design
der kan bruges året rundt som lyskilde både udendørs og
indendørs.
Design: Erike Magnussen
Art. nr.: 1004
EM skibslampe – lille
Vejl. butikspris 2.999 kr.
B2B pris 880 kr. eks. moms
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