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 1960
Stelton is founded.

 1967 
Cylinda-line by 
Arne Jacobsen

is launched.

 1977 
The EM77 vacuum jug by  
Erik Magnussen is launched.

2007 
The Norwegian  

cutlery company  
Norstaal is bought.

2013 
The successful  
Emma and To Go 
Click collections  
are launched.

2015 
The Scandinavian  
design collections  

Stockholm and Theo  
are launched.

2016 
The Collar collection  designed 
by the Italian design duo Daniel 
Debiasi and Federico Sandri is 
launched.

2018 
Stelton collaborates  

with Lord Norman  
Foster and launches  

the Foster collection. 

2020 
Stelton celebrates  
60 years of design and 
relaunches the Original 
flower watering can. 

60 years  
of timeless 
design

Stelton is a Danish design company which has 

been a significant force within interior design since 

its establishment in 1960. We wish to continue the 

Scandinavian design heritage. Not by dwelling 

in history and tradition for the sake of it, but by 

using it as a source of inspiration and by refining 

and developing its unique strengths and ideals 

in collaboration with international architects and 

designers.

Vi är glada att presentera Steltons presentkatalog 

för våren  2020, fylld med produktnyheter och 

spännande set. Om du inte hittar det du letar efter 

i katalogen kan jag gärna erbjuda ett skräddarsytt 

paket av produkter från hela vårt sortiment. Det är en 

stor ära för mig att hitta den perfekta gåvan för dig.! 

Med vänlig hälsning 

Thérésa Tahmoresnia 

B2B Manager

Produkterna levereras i sina originalförpackningar  

om inte annat anges. 

Leveranstid 3–7 arbetsdagar, leveranstid bekräftas  

i samband med mottagande av fysisk order.

Priserna gäller så länge lagret räcker,  

dock längst t.o.m. 30/6 2020.

Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
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EM77  
termoskanna 1 liter
 

När Erik Magnussens ikoniska termoskanna EM77 lanserades 

1977 var den i stål och idag 40 år senare är den fortfarande 

aktuell och popu¬lär. Genom åren har EM77 lanserats i 

en bred färgskala. Förutom det patenterade vipplocket 

medföljer även ett skruvlock, vilket vi rekom¬menderar att 

du använder utomhus, t. ex. på picknick. Med inspiration 

från sommarens kommande färger får EM77 en glad 

look tillsammans med dess ikoniska form och blanka yta i 

äppelgrön, citron och saffran.

Design: Erik Magnussen

Art. nr.: 

909 – apple green

914 – soft yellow

950 – saffron     

Rek. kampanjpris exkl. moms 360 kr/st 

Rek. pris inkl. moms 799 kr/st
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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 Hurricane lämnas 

utomhus i regnet, ser den smarta designen till att 

regnvattnet rinner av sig självt. Det svarta stengodset är 

vattentätt och Hurricane klarar självklart av att lämnas 

utomhus även när temperaturen sjunker till minusgrader. 

Välj mellan två storlekar. 

Design: Maria Berntsen

Art. nr.:   

495 – liten  24,5 cm  

496 – stor 29 cm  

Rek. kampanjpris exkl. moms liten 235 kr/st  
stor 289 kr/st

Rek. pris inkl. moms 449 / 549 kr/st

Sixtus Grillredskap
Med dessa klassiska grillredskap i 4 delar är man väl 

förberedd inför sommarens härliga grillkvällar på 

terrassen eller altanen. 

Alla delar är tillverkade i rostfritt stål 18/10 och med 

sin starkt minimalistiska formgivning har de alla det 

välkända Stelton-DNA. Delarna har en god balans 

i skaftet och materialet är robust och tåligt mot 

rost och enkelt att rengöra både för hand eller i 

diskmaskinen. 

Design: Søren Refsgaard

Art. nr.:  

333 – kniv 35 cm

333-1 – gaffel 35 cm

333-2 – grilltång 38 cm

333-3 – stekspade 38 cm

Rek. kampanjpris exkl. moms 360 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 749 kr/st
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Ostbricka med  
kniv & ostskärare
Goda ostar förtjänar en trevlig servering och det är exakt vad du 

får med detta läckra set bestående av en vacker skifferbricka för 

användning till mycket annat än ost, liksom en stilig ostkniv och en 

ostskärare minimalistisk designad i rostfritt stål.

Design: Peter Holmblad

Art. nr.:  B-19-15

skifferplatta - 42 x 30 cm

Original ostkniv – 22,5 cm

Original ostskärare – 22,5 cm

Rek. kampanjpris exkl. moms  485 kr/set 

Rek. pris inkl. moms 1 689 kr/set

Keep Cool  
termoflaska 
0,6 liter
Denna stålflaska består av två lager stål vilket gör den både 

robust och mycket hållbar, pipen har en mjuk yta vilket gör att 

den är skön att dricka ur. Keep Cool är idealisk för kylda eller 

varma drycker, håller din dryck varm i 8 timmar eller kall i 16 

timmar. 

Ta hand om miljön och undvik dyra spontana köp av drycker! 

Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri

Art. nr.: 

355 – misty rose  

355-1 – soft yellow 

355-2 – cloud 

355-3 – black 

 

Rek. kampanjpris exkl. moms  229 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 359 kr/st
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Med YOUR TREE blir minskningen av koldioxid i luften 

en pedagogisk uppgift för både stora och små. Träd 

har den unika egenskapen att de bidrar positivt till 

klimatet då de tar upp koldioxid från luften medan 

de växer. YOUR TREE finns i fyra olika färger med två 

olika slags fröer som kan ställas ihop i kreativa mönster 

medan de växer i fönsterkarmen. Efter ett år kan de 

nedbrytningsbara krukorna grävas ner i jorden när 

plantan är tillräckligt stor. 

FOODIE 
smoothieblender  
0,5 liter
Med smoothieblendern Foodie får man en användarvänlig och 

stilren hjälp i köket som är perfekt för att öka intaget av frukt och 

grönt i en stressig vardag. Man blandar sina favoritingredienser 

till en len och uppfriskande smoothie på några få sekunder. 

Smoothieblendern är framställd i plasttypen tritan som har den 

speciella egenskapen att den inte drar åt sig lukt, samt är BPA- 

och ftalatfri. Mixa alltid frukt eller grönsaker tillsammans med 

vätska.

Design: RIG-TIG

Art. nr.: 

Z00605 – white 

Z00605-1 – black 

Z00605-2 – light green     

Rek. kampanjpris exkl. moms 360 kr/st 

Rek. pris inkl. moms 549 kr/st

•  100 % nedbrytningsbar 

•  Krukor med frön som kan bli en tall eller en björk 

•  Låt krukan och växten pynta fönsterkarmen 
i upp till ett år innan de planteras ut 

•  Bidra positivt till att minska koldioxidutsläppen 
genom att plantera träd 

•  Välj mellan 4 olika krukor och  
medföljande FSC-certifierad frön 

•  Möjligt att trycka företagslogotyp 

 

Art. nr.: 

Z00136 – yellow 

Z00136-1 – green 

Z00136-2 – pink     

Z00136-3 – blue

Rek. kampanjpris exkl. moms 79 kr/st 

Rek. pris inkl. moms 119 kr/st

YOUR TREE  
kruka med växtfrön
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BRING-IT  
To-Go mugg 
0,34 liter 
BRING-IT har både en smart och funktionell design 

i en och samma mugg. Välj din favoritfärg och du 

är redo att gå. Muggen är naturligtvis BPA- och 

ftalatfri med en volym på 0,34 l, som är perfekt 

storlek för en bra kopp kaffe. Locket är utrustat 

med en bekväm klickknapp, ett klick och du kan 

dricka från muggen från alla vinklar. Klicka igen 

och muggen är stängd. 

•  Praktisk mugg till kalla och/eller varma drycker 

•  Du kan dricka ur muggen från vilket håll som helst 

•  Minskar användandet av engångsmuggar 

•   BRING-IT kan hålla drycken varm i  
ca en timme och kyla i ca 2 timmar 

•  BPA- och ftalatfri 

•  Tål diskmaskin 

 

Art. nr.:   

Z00250 – green

Z00252 – rose

Z00253 – blue

Z00254 – yellow

Design: RIG-TIG

    

Rek. kampanjpris exkl. moms 129 kr/st 

Rek. pris inkl. moms 199 kr/st

DRINK-IT  
vattenflaska 
0,75 liter
DRINK-IT hjälper dig att hålla koll på din 

vätskebalans. Den rymliga vattenflaskan har en 

kapacitet på 0,75 l och kommer med skruvlock, 

välj mellan 6 olika färger. Vatten är viktigt även 

om du cyklar, vandrar eller bara är ute. En 

vätskeförlust på bara 1–2 % av din kroppsvikt kan 

sänka din förmåga med 10–20 %, så se till att 

dricka mycket vatten. Med DRINK-IT i din väska 

kan du undvika att impulsköpa flaskvatten och 

skona miljön. 

•  Rymlig vattenflaska när du sportar  
eller när du är ute och går 

•  Innehåller inte bisfenol A 

•  Tål diskmaskin 

•  Drar inte åt sig lukt eller smak 

•  Möjligt att trycka företagslogotyp 

•  BPA- och ftalatfri 

Design: Francis Cayouette

Art. nr.: 

Z00212 – grey

Z00212-1 – misty rose 

Z00212-2 – light blue

Z00212-3 – dusty green

Z00212-4 – yellow

Z00212-5 – black   

   

Rek. kampanjpris exkl. moms 109 kr/st 

Rek. pris inkl. moms 169 kr/st
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POUR-IT  
serveringskanna  
1 liter
Serverar allt ifrån sommarens lemonad till vinterns 

varma choklad i denna vackra serveringskanna. 

Serveringskannan är tillverkad i glaserat 

stengods vilket gör att den inte missfärgas, tar 

smak och lukt samt är mikrovågsugnssäker. 

Lägg till en färgstark touch till bordsdukningen 

med färgglada serveringskanna, som ger en 

tillbakablick till de glada 50-talet. 

Design:  Pierre Foulonneau

Art. nr.: Z00171

Rek. kampanjpris exkl. moms 199 kr/st 

Rek. pris inkl. moms 399 kr/st

MIX’N’MATCH  
4 st muggar
MIX’N’MATCH passar dig som älskar att inreda ditt 

kök med vackra färger. I setet med fyra muggar så 

har varje mugg sitt eget formspråk och färg vilket 

tillför en avspänd stämning med ett estetiskt stråk i 

kökshyllan eller i skåpet. Njut av de små ögonblicken 

i vardagen med din favoritmugg från MIX’N’MATCH. 

Design:  Pierre Foulonneau

Art. nr.:  Z00141

Rek. kampanjpris exkl. moms 189 kr/set 

Rek. pris inkl. moms 329 kr/set

CARRY-ON  
serveringsbricka
CARRY-ON är en pålitlig hjälp när kaffet  

ska serveras till gästerna i vardagsrummet  

eller när man behöver något kallt att dricka  

i trädgården. De höga kanterna gör det  

enkelt att hålla koll på brickans innehåll  

medan den lyfts.

Design:  Pierre Foulonneau

Art. nr.:  Z00220 – 47 x 30 x 5 cm

Rek. kampanjpris exkl. moms 249 kr/st 

Rek. pris inkl. moms 499 kr/st
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Knabstrup &  
RIG-TIG set
Knabstrup syltkruka 2 liter och RIG-TIG easy 

redskap, sked, mixspatel och degskrapa.

Design: Knabstrup & RIG-TIG

Art. nr:  

1031 – Knabstrup syltkruka 

Z00303 – RIG-TIG Easy sked

Z00311 – RIG-TIG Easy mixspatel

Z00311– RIG-TIG Easy degskrapa

Rek. kampanjpris exkl. moms  465 kr/set

Rek. pris inkl. moms 792 kr/set

Knabstrup  
degfat
Knabstrup degfat 2 och 0,1 liter i ett set. Servera goda 

sallader, såser eller använd som fruktskål. Välj mellan 

tre olika färger – ljusgrå, ljusblå eller terracotta

Design:  Knabstrup 

Art. nr:  

1042 – 2 l, ljusgrå och 1044 – 0,1 l, ljusgrå

1046 – 2 l, ljusblå och 1048 – 0,1 l, ljusgrå

1050 – 2 l, terracotta och 1022 – 0,1 l, terracotta

Rek. kampanjpris exkl. moms 329 kr/set 

Rek. pris inkl. moms 648 kr/set
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Earth vas
Sätt i dina vackra ängsblommor i en vas från earth! Idéen 

till Earth-serien var att skapa en enkel och funktionell design 

med en naturlig form. Peter Svarrer har designat och skapat 

varje del av earth-serien. De vackra, rena linjerna har dykt 

upp just där, där lera mötte hans handflata. Namnet är 

en hyllning till lera och glasyr – några av de mest unika 

råa naturens material. består av bl.a. består av en vas i tre 

storlekar, en skål i två storlekar och en skål.  Alla delar finns i 

tre färger; white, dusty blue och dusty rose

Design: Peter Svarrer 

Art. nr:  

1166 – white 19 cm

1172 – dusty blue 19 cm

1178 – dusty rose 19 cm

   

Rek. kampanjpris exkl. moms 329 kr/st 

Rek. pris inkl. moms 499 kr/st
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