B2B 2022

Årets julgåvor

Det glädjer oss att presentera Steltons gåvokatalog
för julen 2022, fylld med fina erbjudanden och nyheter.
Steltons färgpalett för AW22 kännetecknas av
ett sökande efter lugn och trovärdighet.
Under de senaste årens kriser har världen fått upp ögonen för
hur naturens färger, dofter och taktil har en positiv inverkan på vårt
sinne och allmänna välbefinnande. Detta återspeglas naturligtvis
i bostadstrenderna, där man ser en fortsatt tendens att ta in
naturens färger och struktur i hemmet.
Färgskalan i höstens kollektion rör sig bland de djupa och
gyllene färgerna, som i kombination med klassiska ljusa
skandinaviska toner framkallar balans, lugn och lätthet.
De djupa och gråbruna nyanserna ser riktigt snygga ut
tillsammans med många av de andra färgerna som dominerar
inredningen för tillfället. I kombination med nordiska nyanser
och den varma ton som framträder i borstad mässing, skapas ett
exklusivt och tidlöst utseende i både inredning och mode.
Ett utseende som omfamnar oss och som naturligt skapar
en grund för den frid och tankfullhet vi alla söker.
Om du inte hittar det du söker i katalogen, kan vi
tillsammans med din Stelton återförsäljare se över vårt
breda sortiment för att hitta den perfekta gåvan!
Väl mött!
Thérésa Tahmoresnia
B2B manager Stelton filial Sverige

Produkterna levereras i sina originalförpackningar om inte annat
anges. Leveranstid 3–7 arbetsdagar, leveranstid bekräftas i samband
med mottagande av fysisk order. Vid eventuella reklamationer av
förädlade produkter ersätts ej kostnaden för förädlingen.
Priser gäller t.o.m. 31/12 2022
Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
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NYHET !

Norsk design
i 60 år
Maya grillknivar, 4-pack
Norges stolthet Tias Eckhoff lanserade Maya
1962 och sedan dess har bestickserien varit en
bästsäljare. Maya har utmärkelser som; Branded
for Good Design, Classic Award for Bra design,
och utsedd till världens bästa design Phaidons
Design Klassiker. Grillkniven, liksom resten av
Maya-serien, har den karaktäristiska triangulära
formen som ger ett behagligt grepp och samtidigt
har ett vackert och tidlöst utseende. Grillkniven
har vassa tänder så att du enkelt kan skära
en bit av biffen eller den grillade grönsaken.
Tillverkad med anledning av Maya-designens
60-årsjubileum.
· Får bra patina med tiden.
· Tål diskmaskin.
· Material: satinpolerat rostfritt stål.
· Mått: B 2 x H 1 x L 22 cm.
Design: Tias Eckhoff
Art. nr.: 30523
Maya grillknivar, 4-pack
Rek. kampanjpris exkl. moms

399 kr/4-pack

Rek. butikspris inkl. moms 1 199 kr/4-pack
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EM oljelampa
Skapa en vacker vy! Steltons oljelampor ingår i Phaidons

Art. nr.: 1005

designklassiker bland världens bästa design. Med olje-

EM oljelampa

lamporna i satinpolerat rostfritt stål och klarglas får du en
vacker vy över den ljusa atmosfärens flamma bakom glaset.
· Kan användas både inomhus och utomhus (vid torrt väder).
· Mått: Ø 8,5 x H 18,5 cm.
Design: Erik Magnussen

Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 999 kr/st

529 kr/st
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Pier
LED lampa
Pier LED-lampa är en vacker nytolkning av den klassiska

· Välj mellan tre varierande ljusstyrkor.

båtlampan – därav namnet. Med sitt behagliga ljus

· Kan användas både inomhus och

förlänger Pier de varma kvällarna på terrassen eller

utomhus (vid torrt väder och plusgrader).

altanen. LED-lampan kan användas både inomhus och

· Lång batteritid.

utomhus (vid torrt väder och plusgrader) och är lätt att

· Material: Järn, plast. 5V – 1A – LED: 5W.

flytta runt via handtaget överst på lampan. Pier kan

· USB-kabel medföljer (100 cm lång).

ställas in på trevarierande ljusstyrkor allt efter behov och

· Mått: B 25 x H 20 cm.

den stämning man önskar. Pier är trådlös och laddas via
den medföljande USB-kabeln (OBS stickkontakt ingår ej)

Design: Søren Refsgaard

Laddningstiden är ca 10–12 timmar (batteri från 0–100 %).

ca 60+ timmar.

Rek. kampanjpris exkl. moms

1 129 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 1 699 kr/st

Sand – 614-1

70 % ljusstyrka ca 30+ timmar/Batteritid vid 40 % ljusstyrka

Black – 614

Batteritid vid 100 % ljusstyrka ca 8 timmar/Batteritid vid
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Lucie hurricane
ljuslykta inkl. 2 st oljeljus
I mötet mellan de karakteristiska färgerna och glasets

· Kan användas både utomhus och inomhus.

enkla form är denna oljelampa skapad för en modern

· Tål inte diskmaskin.

stil. När ljusets flamma dansar bakom glaset skapas ett

· Material: borosilikatglas och ABS plast.

fint och behagligt ljus i rummet. Lucie är producerad

· Mått: Ø 8,5 x H 17,5 cm.

i glas i olika fina färger med inspiration från naturen;
“Amber” som bärnsten som har legat i havet i tusentals

Design: Francis Cayouette

år, “Azure” som havets djupblå färg och “Smoke” som
röken från en nyss slocknad eld. Lucie kan användas
både utomhus och inomhus och har ett enkelt och

Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 418 kr/set

estetiskt utseende där färg och simpel funktion får
stå i centrum. Ljuskällan till Lucie oljelampa är 100 %
vegetabiliska, i detta set ingår 2 st oljeljus och kan sedan
köpas separat i butik.

NYHET !

Smoke
Art. nr. 497/R-96

Amber
Art. nr. 497-1/R-96

Azure
Art. nr. 497-2/R-96

298 kr/set
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Solis
ljuslykta inkl. 2 st oljeljus
Strikt formspråk som är mjukt och välkomnande
på samma gång. Solis är en oljelampa där lågan
och dess ljus får fullt fokus. Det konkava locket
som omsluter veken reflekterar lågan och stärker
dess vackra glöd. Formgivaren Søren Refsgaard
har i sin design lekt med motsatserna i material
och form. Lampan är tillverkad av aluminium, ett
materialval som refererar till Steltons design-DNA,
och genom dess organiska form har Refsgaard
gett Solis oljelampa en mjukhet som man normalt
inte förknippar med metall. Solis oljelampa består
av två delar, en hållare och ett lock som passar
ihop på millimetern. Ljuskällan till Solis oljelampa
är 100 % vegetabiliska, i detta set ingår 2 st oljeljus
och kan sedan köpas separat i butik.separat.
· Om man använder andra oljeljus
ska de ha en höjd på max. 7 cm.
· Vegetabiliska oljeljus kan sedan
köpas separat i butik.
· Använd en torr, mjuk trasa för rengöring. Tål ej
diskmaskin och får inte putsas med putsmedel.
· Material: Aluminium.
· Mått: Ø 11,5 x H 10 cm.
Design: Søren Refsgaard
Rek. kampanjpris exkl. moms

399 kr/set

Rek. butikspris inkl. moms 618 kr/set

Black
Art. nr. 415/R-96

Brass
Art. nr. 415-1/R-96
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EM77-ABS
Den eviga design klassikern
EM77 termoskannan är en världsberömd designikon tillverkad i
Danmark sedan 1977 och har tillverkats i mer än 100 olika färger.
Den snygga termoskannan är en kombination av perfekt form och
funktionalitet och den är idag representerad på designmuseer världen
över. Inuti har EM77 en glasinsats som håller vätskan varm ca 80 °C.
i upp till 6h eller kallt i flera timmar. EM77 är designad för att hålla en
livstid, så alla delar kan bytas ut om de skulle gå sönder. På detta
sätt förlängs kannans livslängd till förmån för miljön. Det medföljer ett
unik vipplock och ett skruvlock, som fungerar perfekt för utflykter eller
picknick utomhus.
· Patenterad och praktisk vippkontakt.
· Vinnare av det danska designpriset: Klassikerprisen 2007,
iF designpris 1992 och ID-pris 1977.
· BPA- och ftalatfri.
· Material: Satinpolerat rostfritt stål, plast och glas.
Välj mellan 13 st härliga färger inklusive höstens säsongsfärger!
Design: Erik Magnussen
Rek. kampanjpris exkl. moms

399 kr/st

* Säsongsfärger med risk för slutförsäljning.

Mellow yellow* – 1805

Rust* – 1803

Sand – 1800

Lavender – 997

Granite grey – 991

Bark* – 988

Cloud – 985

Dusty blue* – 968

White – 960

Black – 930

Red – 920

Dusty green – 919

Light grey – 918

Rek. butikspris inkl. moms 849 kr/st

Bottenfjäder – R-33

Hpackning – 905

Picknick-lock – 907

Vipp-lock – 903

Hällpip – 902

Glasinsats – 901L
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Luna
värmeljusstakar
Designduon Christina Halskov och Hanne Dalsgaard
har även skapat en enkel värmeljusstakar till den
nya Luna-serien, med samma karaktärsfulla design
som Luna brödfat. Värmeljusstakar består av en
omslutande metallhållare med Luna-designens
karakteristiska utskärningar och ett ofärgat glas på
insidan. Botten på metalldelen är rundad för ett mer
organiskt och vänligt utseende, och utskärningarna
ger en fin direkt insyn till det fladdrande ljuset. Luna
värmeljushållare säljs i set om två stycken.
· Torka av med en torr, mjuk trasa.
Tål ej diskmaskin.
· Material: Rostfritt stål, borosilikatglas.
· Mått: Ø 6,9 x H 7 cm.
Design: Halskov & Dalsgaard
Art. nr.: 411
Luna värmeljusstakar, 1 par
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 329 kr/2-pack

NYHET !

265 kr/par
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Luna
brödkorg/fruktfat
Med utgångspunkt från Steltons designtradition
har formgivarna bakom den nya Luna-serien
utforskat dynamiken som uppstår när man
kombinerar taktila och hårda material. Metallfatet
är rundat i botten vilket ger det ett inbjudande
och modernt utseende. Brödfatet Luna är perfekt
att servera bröd i och korgens två delar kan även
användas separat, som brödkorg och fruktfat.
· Metallkorgen diskas för hand medan brödpåsen
i bomull kan maskintvättas i max 30 °C.
· Material: Rostfritt stål, 100 % OEKO-TEX-bomull.
· Mått: Ø 21,5 x H 7 cm.
Design: Halskov & Dalsgaard
Art. nr.: 410
Luna brödkorg
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 629 kr/st

NYHET !

399 kr/st
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Trigono
Knivserie
Trigono är en serie bestående av fem olika knivar, en för varje syfte.
De designades av den danske arkitekten Simon Kalmer, vars vision
har varit att skapa en enkel design som har ett tydlig geometrisk
formspråk. Bladen är tillverkade av japanskt Chromium 18 stål, ett
slitstarkt rostfritt stål, vilket säkerställer att Trigono-bladen har en
unik skärpa under längsta möjliga tid, samt en hög fläckavvisande
effekt mot sura livsmedel. Chromium 18 stål har en perfekt balans
mellan hållbar hårdhet och mjukhet som resulterar i skarpa knivar
som är lätta att underhålla. Den unika viktbalansering och knivaxelns
triangulära form kombineras till ett säkert och bekvämt grepp för alla
handstorlekar.
· Extremt slitstarkt japanskt Chromium 18 rostfritt stål
som säkerställer skärpan under längsta möjliga tid.
· Hög fläckavvisande effekt på sura livsmedel.
· Tål ej diskmasin.
· Knivarna diskas i varmt vatten med diskmedel
och torkas torra omedelbart med en mjuk handduk.
Design: Simon Kalmer
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Art. nr. 350 – Trigono brödkniv B 2,9 x H 3,4 x L 38,5 cm
Rek. kampanjpris exkl. moms

519 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 1 249 kr/st
Art. nr. 351 – Trigono kockkniv B 2,9 x H 4,1 x L 34,5 cm
Rek. kampanjpris exkl. moms

519 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 1 199 kr/4-pack
Art. nr. 352 – Trigono santokukniv B 2,9 x H 4,8 x L 32,5 cm
Rek. kampanjpris exkl. moms

479 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 1 149 kr/st
Art. nr. 353 – Trigono filékniv B 2,9 x H 3 x L 32,5 cm
Rek. kampanjpris exkl. moms

479 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 1 149 kr/st
Art. nr. 354 – Trigono grönsakskniv B 2,5 x H 3 x L 27 cm
Rek. kampanjpris exkl. moms

459 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 1 099 kr/st
Art. nr. 356 – Trigono knivblock B 12 x H 28 x L 12 cm
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 549 kr/st

299 kr/st
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To Go Click
Termosmugg 200 ml
En snygg och användbar termosmugg till personal och kunder, perfekt
att tryck eller gravera er företagslogga på den. To Go Click är en smart
design och funktionalitet i en och samma mugg.
Njut av varma och kalla drycker i vår To Go Click termosmugg. Den är
perfekt i bilen, promenaden, resor eller när du är på språng. Med ett
klick på locket – och nu är koppen redo att dricka ur, lika lätt från alla
håll. Tryck igen och muggen är stängd och kommer hålla ditt kaffe eller
te varmt längre.
To Go Click 200 ml tar minimalt med utrymme i väska och tillverkas
i dubbelväggat stål som håller drycken varm i upp till 2 timmar och kall
i upp till 4 timmar.
· Dubbelväggig termokopp i rostfritt stål.
· BPA- och ftalatfri.
· Unikt lock som kan manövreras med en hand.
· Klicka och drick, klicka och stäng.
· Drick ur koppen 360° runt om.
· Kan diskas i diskmaskin, i den övre korgen i max 55 °C.
· Mått: Ø 7 x H 14 cm.
Välj mellan 12 st härliga färger inklusive höstens säsongsfärger!
Design: Stelton
Rek. kampanjpris exkl. moms

189 kr/st

soft bark* – 675-42

dark gold* – 675-41

soft rust* – 675-38

soft rose – 675-36

soft lupin* – 675-35

soft cloud – 675-27

blue metallic – 675-18

black metallic – 670-16

soft light grey – 675-13

chalk – art. nr. 675-3

black – 675-1

steel – 675

Rek. butikspris inkl. moms 299 kr/st

2 timmar
varm

4 timmar
kall
* Säsongsfärger med risk för slutförsäljning.

15

Keep Warm
Termos & mugg
Keep Warm termosflaska låter dig njuta av både
varma och kalla drycker när du är på språng.
Termosflaskan rymmer 0,75 liter och har ett
avtagbart lock som även fungerar som en kopp.
Keep Warm tillverkas i högkvalitativt rostfritt stål i
dubbla lager med vakuum, vilket säkerställer en
hög termoeffekt, så din favoritdryck håll sig varm
i upp till 24 timmar och kall i upp till 48 timmar.
· Fri från BPA och ftalater.
· Mått: Ø 7,5 x H 22 cm.
Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri
Rek. kampanjpris exkl. moms

398 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 599 kr/st

light grey, steel – 366-1

48 timmar
kall

24 timmar
varm

black, steel – 366

SMART
MILJÖVAL

Carrie

SMART
MILJÖVAL

termosmugg & termosflaska
Här får du ett set av Carrie termosmugg och
termosflaska som är tillverkad i högkvalitativt rostfritt
stål i dubbla lager med vakuum. Detta säkerställer
en hög termoeffekt, så att din favoritdryck håller
värmen i många timmar. Det tvådelad locket
har flera funktioner, eftersom den nedre delen
säkerställer en bekväm dricksyta och den övre
delen säkerställer att dricksytan är dold, vilket
ger en hög hygiennivå. Konstruktionen av locket
garanterar att termosmuggen och termosflaskan är
100% tät och har en 360° dryckesyta. Den koniska
formen säkerställer att Carrie passar in i de flesta
mugghållare. Carrie termosflaska och termosmugg
håller din dryck varm i upp till 5 timmar eller kall i upp
till 10 timmar.
· 100 % tät.
· Minskar användandet av engångsmuggar.
· Fri från BPA och ftalater.
· Termokoppen har ett skydd mot skållning i locket.
· Tål diskmaskin, endast i övre korgen vid max 55 °C.
Design: Stelton
Välj ditt set i färgerna light grey, rose eller black.
Rek. kampanjpris exkl. moms

399 kr/set

Rose – 361-2

Rose – 360-2

Grey – 361-1

Grey – 360-1

Black – 361

Rek. butikspris inkl. moms 598 kr/set

Black – 360
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5 timmar
varm

10 timmar
kall
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Okiru
väckarklocka
Den japanska formgivaren Kazushige Miyake har medvetet designat
Okiru väckarklocka i en enkel design som inte gör så stort väsen av sig.
Okiru betyder ”att vakna” på japanska och eftersom väckarklockan
oftast är det första man ser när man vaknar, ville formgivaren skapa en
enkel och funktionell design som inbjuder till en lugn start på dagen.
Väckarklockan är ljudlös och har en snoozefunktion som aktiveras med
en lätt touch på klockan. Samma lätta tryck kan när som helst aktivera
ett svagt ljus som gör det möjligt att titta på klockan på natten.
· 5 minuters snoozefunktion och nattljus.
· Inbyggd sveprörelse som säkerställer ljudlös tidsvisning.
· Drivs av ett AA-batteri.
· Material: ABS-, PP-, AS- og TPR plast.
· Mått: B 8 x D 4 x H 8 cm.
Design: Miyake Design
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 549 kr/st

Black
401

Light blue
401-1

Rose
401-2

359 kr/st
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RIG-TIG erbjuder vackra och funktionella produkter
för köksentusiaster och familjer, till ett pris som
är hanterbart för alla samtidigt med hänsyn till att
jordens begränsade resurser. RIG-TIG fokuserar på
cirkulär ekonomi, som en åtgärd mot användningoch bortkastningskultur.
Kort sagt, cirkulär ekonomi handlar om att behålla
världens resurser så långt som möjligt i en
värdefull slinga till motsats till den traditionella
värdekedjan, där man förbrukar resurser linjärt
bara för att kasta bort dem och använd nya. Med
RIG-TIG arbetar vi specifikt med tre områden
inom cirkulär ekonomi; MAINTAIN-IT, SHAREIT, RECYCLE-IT - dvs underhåll, delning och
återanvändning av produkter.
Korrekt underhåll = längre livslängd
Det viktigaste i ett grönt tankesätt är att
säkerställa att produkterna håller så länge som
möjligt. På www.rig-tig.com hittar konsumenten en
guide till hur man underhåller sin produkt på bästa
möjliga sätt så de håller länge.
Delningsekonomi
Delningsekonomi kan betyda flera saker. Du kan
t.e.x. dela en handmixer och en kaffekvarn med
en granne om man är ung och har begränsad

utrymme i köket. Du kan också göra andra glada med
de produkter som du inte längre vill ha själv. Ge den
vidare eller byt den till något annat och på så sätt
förlängs produktens livscykel. Kreativ gör-det-självprojekt är ett annat sätt att återvinna produkter på.
Ansvaret för både producenten och konsumenten
”Det är naturligtvis vårt ansvar som producent att se
till att det material vi använder i våra produkter är
material som kan återvinnas. Det vill säga, att vi t.ex.
inte använder material som smält ner tillsammans,
eller där basämnet består av en blandning av något
organiskt material såsom majs blandat med plast. På
samma sätt måste vi också se till att produkterna
sätts samman på ett sådant sätt att det är lätt att
skilja ett material från ett annat, när produkten inte
längre kan användas", säger VD Michael Ring.
”För att göra det enkelt för konsumenten har vi i vårt
cirkulära ekonomi-projekt satsade mycket ett helt
nytt avsnitt på www.rig-tig.com med manualer för
varje RIG-TIG-produkt som visar exakt vilket material
varje del är tillverkad av. Detta gör det tydligt och
enkelt för konsumenten att avyttra produkten på
korrekt sätt när produkten inte längre används. På
det sättet ser vi alla till att materialen kan återvinns
till en ny värdefull produkt ”.
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FOODIE kaffebryggare
& To Go mugg
Allt klart för kaffet på språng
FOODIE kaffebryggare är för en kopp och den inbjuder till daglig
användning med sin funktionell och användarvänlig design.
Kaffebryggaren fylls enkelt och är perfekt för den som vill ha en enkel
kopp nybryggt kaffe. Kaffebryggaren kan maximalt brygga 0,4 l kaffe
under en bryggcykel, och är därför perfekt att passa med Stelton
To Go Click 0,4 l. termoskopp. Kaffebryggaren är utrustad med ett
återanvändbart kaffefilter, med hänsyn till för miljön. Kaffefiltret kan
köpas som reservdel, om det skulle gå sönder. Alla elartiklar i FOODIEserien kan tas isär för att återvinna de rena material och användas
till nya produkter. To Go Click är perfekt i bilen, på en promenad, på
kontoret, på resa eller när du är annars på språng. To Go Click är smart
design och funktionalitet i ett krus.
FOODIE kaffebryggare
· Återanvändbart kaffefilter.
· Delar kan tas isär och återvinnas.
· Bryggtid: 2 min (0,2 l) / 3,5 min (0,4 l.).

SMART
MILJÖVAL

· Watt: 700.
· Kabellängd 60 cm.
· Fri från BPA och ftalater.
· Material: Plast, silikon.
· Design: Unit 10
Stelton To Go Click termokopp 0,4 l.
· Praktisk dubbelväggad kopp som håller din dryck
varma upp till ca 4 timmar och kall ca 8 timmar.
· Unik öppen-stäng-funktion; kan öppnas och stängas med en hand.
· Den kan drickas hela vägen runt koppen.
· Minskar behovet av engångsmuggar.
· Fri från BPA och ftalater.
· Material: Rostfritt stål / plast.
· Design: Stelton
Rek. B2B-kampanjpris exkl. moms

589 kr/set

Rek. butikspris inkl. moms 968 kr/set
Z00608-1
685
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PICNIC set
termos med 4 st muggar & form med lock
PICNIC termosflaska med tillhörande koppar och bakform med lock
är perfekta för din picknick till stranden eller i skogen. Termosflaskan
rymmer 1 liter och är designad med dubbla väggar i stål med vakuum
som ser till att vätskan kan hålla sig varm i 11 timmar eller kall i 22 timmar.
Skruvlocket gör att flaskan håller helt tätt. De tillhörande kopparna
kommer i 4 olika färgtoner så att det är enkelt att komma ihåg vem som
har druckit av vilken kopp. Kopparna är tillverkade i PBT-plast och går
därför inte i sönder om man tappar dem. När setet inte används kan
kopparna staplas och placeras ovanpå termosflaskan som ett lock och
delarna hålls ihop med ett gummiband.
· Perfekt set till utflykter, långa bilresor och livet i naturen.
· Hög termoseffekt – vätska hålls varm i 11 timmar eller kall i 22 timmar.
· Kopparna tål diskmaskin. Termosflaskan rengörs med varmt
vatten och milt diskmedel och diskborste eller flaskborste.
Utsidan kan torkas av med en fuktig trasa.
· Fri från BPA och ftalater.
· Material: Rostfritt stål, PBT plast, elastiskt band.
· Mått: Ø 9 x H 33 cm / Volym: termosflaska 1 l, mugg 0,15 l.
Bakformen har non-stick-beläggning så att kakan enkelt kan tas ur
formen, formen passar även till pastasalladen, smörgåsarna eller
vad som önskas att ta med på picknicken. Sätter man på locket kan
kakan tas med på utflykten och man slipper skära den och lägga
den i andra lådor. Det medföljande gummibandet håller ihop formen
och locket när de inte används eller när kakan ligger i bilen eller i
cykelkorgen. Locket kan också fungera som serveringsbricka. När
ni åker hem med magarna fulla av god kaka kan resterna förvaras i
kylskåpet i bakformen med locket på, eller så kan de två delarna sättas
i diskmaskinen.
· Bakform ugnsfast vid max 240 °C (locket tål inte ugn).
· Nonstick-beläggning fri från PFOA.
· Bakform och lock tål maskindisk.
· Fri från BPA och ftalater.
· Mått: Ø 25 x H 5,5 cm.
Design: Unit 10
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 838 kr/set

539 kr/set
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PIP
Serveringskanna 1,8 liter
PIP serveringskanna för vatten och andra kalla drycker är

· Passar de flesta kylskåpsdörrar.

designad så att den är lätt att öppna och stänga med en

· Enkel öppnings-/stängningsfunktion

hand. Funktionaliteten, som ligger i lockets konstruktion, är

som kan manövreras med en hand.

resultatet av en lek med origami. En process som formgivaren
Søren Refsgaard ofta inspireras av i sina inledande

· Tål maskindisk med undantag för locket,
max. 55 °C. Locket diskas för hand.

designfaser. Hällpipens form och rörelsen hos öppnings-/

· Slitstarkt material.

stängningsfunktionen för tankarna till näbben hos en hungrig

· Mått: B15 x H 26,5 cm.

fågelunge – därav det lite humoristiska namnet pip.
Design: Søren Refsgaard
PIP serveringskanna passar perfekt i de allra flesta
kylskåpsdörrar. Använd den till vatten, saft eller juice, så att du
alltid har din favoritdryck kall i kylen och redo att ställas direkt
på bordet. Och med en volym på 1,8 l finns det tillräckligt för

Rek. kampanjpris exkl. moms

359 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 549 kr/st

hela familjen.

Dark blue – Z00054-2

Light grey – Z00054-1

Black – Z00054

NYHET !
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CHEFFY
CHEFFY-kvarnen kan du enkelt dosera rätt
mängd. CHEFFY är med sina strömlinjeformade
räfflor och rundade topp riktigt bra att hålla i och
enkel att mala med. Kvarnen är gjord med de
klassiska linjerna som gör den till ett dekorativt
element vid spisen och ett smakfullt komplement
till varje spisställ. CHEFFY är dessutom lätt att fylla
på och kan ställas in att mala både fint och grovt
efter behov. Själva kvarnen är keramisk, vilket
betyder att den särskilt hållbar och kan tål daglig
användning i många år framöver.
Design: Renaud Defrancesco
Rek. B2B-kampanjpris exkl. moms

399 kr/set

Chalk – Z00430-1

Rek. butikspris inkl. moms 598 kr/set

Grey – Z00430
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