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Produktnyheder



Hoop 

salatbestik - asketræ

Design: Unit 10

UNIT 10 er en skandinavisk tegne-

stue med en fransk- canadisk 

accent. Tegnestuen blev 

grundlagt i 1999 af Anne Marie 

Raaschou-Nielsen og Francis 

Cayouette og ligger i centrum af 

København. 

Duoens interesse for emotionelt 

og funktionelt design kommer til 

udtryk i møbler, indretningsdesign 

og produkter, designet for kunder  

i hele verden.

Unit 10 Design har bl.a. designet 

adskillige produkter for RIG-TIG 

og Hoop vaserne for Stelton.

Det nye stilrene salatbestik i serien Hoop er udført i karboniseret aske-

træ. Karbonisering er en gammel japansk teknik, hvor træets overflade 

”brændes”, så de mørke toner i træet opnås. Metoden betyder, at træ-

ets dybe glød kan frembringes helt naturligt uden brug af bejdsninger 

eller andre kemikalier. 

 Ʊ Udført i karboniseret asketræ

 Ʊ Elegant nordisk udtryk

 Ʊ Kan anvendes til servering af salat og også gode til pastaretter

 Ʊ Understreger en moderne, klassisk boligstil 

Vedligeholdelse

Rengør med varmt vand og evt. mildt opvaskemiddel. Tåler ikke opva-

skemaskine eller iblødsætning. Vedligeholdes med solsikkeolie en til to 

gange om måneden, ved dagligt brug. 

Tekniske data

Kolli: 4

Materiale: Karboniseret asketræ fra USA behandlet med vegetablisk olie

Længde: 30 cm

Højde: 1,3 cm 

Bredde: 6,3 cm

Art. nr.:  623

Design: Unit 10, 2020

Designfamilie: nordic

Pris

Vejl. ud. DKK 249,95 / SEK 399 / NOK 379,95



Hoop 

serveringsskål - smoke

Design: Unit 10

UNIT 10 er en skandinavisk tegne-

stue med en fransk- canadisk 

accent. Tegnestuen blev 

grundlagt i 1999 af Anne Marie 

Raaschou-Nielsen og Francis 

Cayouette og ligger i centrum af 

København. 

Duoens interesse for emotionelt 

og funktionelt design kommer til 

udtryk i møbler, indretningsdesign 

og produkter, designet for kunder  

i hele verden.

Unit 10 Design har bl.a. designet 

adskillige produkter for RIG-TIG 

og Hoop vaserne for Stelton.

Den stilrene serveringsskål, designet af Unit 10, passer smukt sammen 

med de øvrige produkter i Hoop-serien. Det er let at anrette en smuk 

salat eller servere pasta og desserter i den rummelige skål, og skålen 

er desuden flot alene eller som frugtfad. Det er ikke svært at se, at 

designerne har ladet sig inspirere af 50’ernes funktionelle formgivning. 

Glasskålens røgfarvede nuance passer perfekt ind i en moderne bo-

ligstil, og kan komplementere stort set alle spisestel. 

 Ʊ Smuk form med klassiske linjer

 Ʊ Kan anvendes til salat, pasta, dessert, frugt mm.

 Ʊ Passer sammen med Hoop salatbestik og fyrfadsstage

 Ʊ Understreger en moderne, klassisk stil

 Ʊ Gennemfarvet glas 

Vedligeholdelse

Tåler opvaskemaskine.

Tekniske data

Kolli: 2

Materiale: Mundblæst glas

Højde: 8 cm

Diameter: 30 cm

Rumfang: 4 l.

Farve: Smoke 

Art. nr.: 624

Design: Unit 10, 2020

Designfamilie: nordic

Pris

Vejl. ud. DKK 649,95 / SEK 1049 / NOK 974,95



Sixtus 

skærebræt - egetræ

Design: Søren Refsgaard

Søren Refsgaard (født 1977 i

Danmark) er uddannet fra Design

Seminariet i Højer i 2003 – samme

år etablerede han sin tegnestue

i København. 

Hans arbejde, som er dybt influe-

ret af den danske designtradition, 

er hovedsageligt fokuseret på 

belysning, møbler og interiør. 

Søren Refsgaards formsprog er 

enkelt og ofte karakteriseret ved 

et humoristisk tvist. Søren har 

desuden designet Core termo-

kopper, Scoop kaffe- og tedåser 

for Stelton og bl.a. CHEESE-IT par-

mesankværn, TRAY-IT brødbakke 

for RIG-TIG.

Den danske designer Søren Refsgaard står bag dette elegante skære- 

bræt med praktisk saftrille. Skærebrættet er fremstillet i massiv europæisk, 

hvid eg, der har et højt indhold af garvesyre, hvilket gør brættet naturligt 

antibakterielt. Brættet er desuden vasket og olieret med fødevaregod-

kendt olie, så det holder sig flot i længere tid. Egetræ er et uhyre holdbart 

naturmateriale, der skåner dine knive og forlænger deres levetid. 

 Ʊ Flot skærebræt med praktisk saftrille

 Ʊ Kan både anvendes som skærebræt og til servering

 Ʊ Egetræ er et holdbart, antibakterielt naturmateriale

 Ʊ Klassiske linjer og dansk design

 Ʊ FSC certificeret Europæisk egetræ 

Vedligeholdelse

Skærebrættet bør olieres med vegetabilsk olie en gang om måneden for 

at optimere holdbarheden. Generelt renhold med varmt eller skolden-

de vand. Undgå, at brættet bliver buet, ved at komme vand på begge 

sider. Brug kun lejlighedsvis mildt opvaskemiddel. Tåler ikke opvaskema-

skine eller iblødsætning. 

Tekniske data

Kolli: 2

Materiale: FSC certificeret Europæisk egetræ

Længde: 54 cm / Højde: 2,8 cm / Bredde: 27 cm

Art. nr.: 332

Design: Søren Refsgaard, 2020

Designfamilie: norstaal

Pris

Vejl. ud. DKK 799,95 / SEK 1.299 / NOK 1199



Sixtus 

Grilltang, stegepalet, forskærerkniv og -gaffel 

Design: Søren Refsgaard

Søren Refsgaard (født 1977 i

Danmark) er uddannet fra Design

Seminariet i Højer i 2003 – samme

år etablerede han sin tegnestue

i København. 

Hans arbejde, som er dybt influe-

ret af den danske designtradition, 

er hovedsageligt fokuseret på 

belysning, møbler og interiør. 

Søren Refsgaards formsprog er 

enkelt og ofte karakteriseret ved 

et humoristisk tvist. Søren har de-

signet Core termokopper, Scoop 

kaffe- og tedåser for Stelton og 

bl.a. CHEESE-IT parmesankværn, 

TRAY-IT brødbakke for RIG-TIG.

Med dette klassiske grillsæt i 4 dele er man godt forberedt til somme-

rens hyggelige grillaftener på terrassen eller altanen. Serien består af 

forskærerkniv og forskærergaffel, grilltang og stegepalet. Alle dele er 

fremstillet i rustfrit stål og med deres stærke, minimalistiske formgivning 

har de alle det velkendte Stelton-DNA. Delene har en god vægtafba-

lancering i skaftet, og materialet er robust, modstandsdygtigt over for 

rust og nemt at rengøre. 

 Ʊ Klassisk tidsløst design

 Ʊ God vægtafbalancering i skaftet

 Ʊ Let at rengøre

 Ʊ Delene sælges enkeltvis 

Vedligeholdelse

Tåler opvaskemaskine. Forskærerkniven bør altid kun vaskes af i hån-

den så den holdes skarp længst muligt, men tåler dog opvaskemaski-

ne. Kniven bør slibes af en professionel knivsliber eller med et værktøj 

beregnet til at slibe knive med.

Tekniske data

Kolli pr. stk.: 4

Materiale: Rustfrit stål 18/0 - Stelton satin finish

Længde: 35 cm (kniv) / 35 cm (gaffel) / 38 cm (grilltang) / 38 cm (palet)

Højde: 2,5 cm (kniv) / 3 cm (gaffel) / 2,5 cm (grilltang) / 3,5 cm (palet)

Bredde: 4,6 cm (kniv) / 3 cm (gaffel) / 7 cm (grilltang) / 7,9 cm (palet)

Art. nr.:  333 (kniv) / 333-1 (gaffel) / 333-2 (grilltang) / 333-3 (palet)

Design: Søren Refsgaard, 2020

Designfamilie: norstaal

Pris

Vejl. ud. pr. stk. DKK 449,95 / SEK 749 / NOK 699,95



Pilastro 

drikkeglas, 33 cl, 6 stk

Design: Francis Cayouette

Canadiske Francis Cayouette 

(1969) er uddannet i Montreal og 

Paris. Han har haft sit design stu-

dio, Unit 10 Design i København 

siden 1999. Han samarbejder med 

skandinaviske og internationale 

virksomheder om produktud-

vikling på både store og små 

produktions serier.

Hans designs er karakteriseret  

ved stor indlevelsesevne for 

dagligdagen med en følelse for 

de industrielle og funktionelle 

aspekter af design. 

Francis er manden bag en række 

smukke og karakteristiske produk-

ter for både RIG-TIG og Stelton, 

og han har vundet den prestige-

fyldte designpris IF Design Award 

for serien Theo.

Designeren Francis Cayouette står bag de nye Pilastro drikkeglas som 

har en sofistikeret og uprætentiøs aura over sig. Glassene er koniske i 

formen, så de kan stables og dermed optager mindst mulig plads i ska-

bet eller skuffen. Server din yndlingsdrik i glassene og oplev, hvordan 

lyset spiller i glassets rillede overflade. 

 Ʊ Funktionelt drikkeglas til alle formål

 Ʊ Kan stables, så de optager mindst mulig plads

 Ʊ Klassiske linjer og minimalistisk design

 Ʊ Sælges i 6-pak

 Ʊ Tåler både varme og holde drikke 

Vedligeholdelse

Tåler opvaskemaskine.

Tekniske data

Kolli: 6 

Materiale: Maskinblæst glas

Højde: 11 cm

Diameter: 8 cm

Rumfang: 33 cl

Art. nr.: x-502

Design: Francis Cayouette, 2020

Designfamilie: classic

Pris

Vejl. ud: DKK 199,95 / SEK 329 / NOK 299,95



Original 
blomstervandkande 1,7 l.

I anledningen af Steltons 60 års jubilæum i 2020 relanceres den tidløse 

og klassiske Original blomstervandkande designet af Peter Holmblad i 

1978. Relanceringen er samtidigt en hyldest til Peter Holmblad, som står 

bag samtlige produkter i serien Original, der er en af grundstenene i 

Steltons design-DNA. Med blomstervandkandens elegante og skulptu-

relle formsprog forenes æstetik med funktionalitet, da den udover sin 

oprindelige funktion også er dekorativ at have stående fremme, når 

den ikke er i brug. 

 Ʊ Relancering af en designklassiker 

 Ʊ Både anvendelig som blomstervandkande og 

som dekorativ genstand i hjemmet

 Ʊ God vægtafbalancering i håndtaget

 Ʊ Drypfri  

Vedligeholdelse

Rengør med varmt vand og evt. mildt opvaskemiddel. Lad ikke kanden 

stå med vand eller flydende gødning, når ikke vandkanden er i brug.

Tekniske data

Kolli: 1

Materiale: Rustfrit stål 18/8

Længde: 33 cm / Højde: 24,5 cm / Bredde: 13 cm

Rumfang: 1,7 l.

Art. nr.: 100-15

Design: Peter Holmblad, 1978 / 2020 

Designfamilie: classic

Pris

Vejl. ud: DKK 1299 / SEK 2099 / NOK 1949

Design: Peter Holmblad

Peter Holmblad (f. 1934) var 

adm. direktør for Stelton A/S til 

2004. I 1963 blev han ansat som 

eksportchef, og i slutningen af 

halvfjerserne blev han indehaver 

af virksomheden.

En nær tilknytning til Arne 

Jacobsen førte til et frugtbart 

samarbejde om den enestående 

Cylinda-Line serie i rustfrit stål. 

Siden har Peter Holmblad været 

ophavsmand til flere produkter 

bl.a. den kendte blomstervand-

kande og serien Original.



Original 
ostehøvl

Design: Peter Holmblad

Peter Holmblad (f. 1934) var adm. 

direktør for Stelton A/S til 2004.  

i 1963 blev han ansat som proku-

rist/eksportchef, og i slutningen af 

halvfjerserne blev han indehaver 

af virksomheden.

En nær tilknytning til Arne 

Jacobsen førte til et frugtbart 

samarbejde om den enestående 

Cylinda-Line serie i rustfrit stål. 

Siden har Peter Holmblad været 

ophavsmand til flere produkter 

bl.a. den kendte blomstervand-

kande og serien Original.

I anledningen af Steltons 60 års jubilæum i 2020 relanceres den ele-

gante og minimalistiske Original ostehøvl designet af Peter Holmblad 

i 1975. Relanceringen er samtidigt en hyldest til Peter Holmblad, som 

står bag samtlige produkter i serien Original, der er en af grundstenene 

i Steltons design-DNA. Med sit cylindriske formsprog er ostehøvlen en 

tidløs klassiker, som komplementerer den øvrige Original-serie bestå-

ende af både ting til baren og ostebordet. Desuden sikrer ostehøvlen 

perfekte skriver af fast ost.

 Ʊ Relancering af en designklassiker 

 Ʊ Ligger godt i hånden

 Ʊ Sikrer perfekte skriver af fast ost

 Ʊ Matcher de resterende produkter i Original-serie 

Vedligeholdelse

Tåler opvaskemaskine.

Tekniske data

Kolli: 2

Materiale: Rustfrit stål 18/8

Længde: 23 cm / Højde: 1,8 cm / Bredde: 7,5 cm

Art. nr.: 526

Design: Peter Holmblad, 1975 / 2020 

Designfamilie: classic

Pris

Vejl. ud: DKK 399,95 / SEK 649 / NOK 599,95



Maya 

serveringsske

Fuldend serveringen og bestiksamlingen med den nye Maya serve-

ringsske. Serveringsskeen er ligesom resten af Maya-serien baseret på 

den karakteristiske triangulære form, som giver et behageligt greb. 

Brug den til servering af blancherede grøntsager, nye kartofler, friske 

jordbær mm. 

 Ʊ Fuldend bestiksamlingen

 Ʊ Ligger godt i hånden

 Ʊ Designklassiker

Vedligeholdelse

Tåler opvaskemaskine.

Tekniske data

Kolli: 2

Materiale: Rustfrit stål 18/8

Længde: 21,5 cm

Højde: 2,2 cm

Bredde: 6 cm

Art. nr.: 15502

Design: Tias Eckhoff, 1962 

Designfamilie: norstaal

Pris

Vejl. ud: DKK 199,95 / SEK 329 / NOK 299,95

Design: Tias Eckhoff 

Tias Eckhoff (født 1926) er en af 

Norges mest alsidige designere. 

Anerkendt som en pionér inden 

for industrielt design, har han 

bidraget til at gøre Skandinavisk 

design et kendt begreb i hele 

verden.

Drevet af en stærk forkærlighed 

for elegant bestik har Tias Eckhoff 

designet Maya, Maya 2000, Cha-

co, Una, Aztec og Tiki til Stelton 

norstaal.

Maya bestikket er udstillet på flere 

museer og er optaget i Phaidon 

Design Classics blandt de bedste 

design i verden. 



The Maya  
collection

Maya cutlery
Design: Tias Eckhoff
Set 16 pcs. – art. no. C-2-16 
Set 24 pcs. – art. no. C-2-24

Maya sauce ladle
Design: Tias Eckhoff
art. no. 14302

Maya salad- & serving set
Design: Tias Eckhoff
art. no. 18902

Maya serving spoon
Design: Tias Eckhoff
art. no. 15502

NEW

NEW



EM77  
termokande 1 l. - apple green / lemon / saffron

Det verdenskendte designikon: EM77 – termokanden med den unikke 

vippeprop - er skabt af Erik Magnussen i 1977. Ud over vippeproppen 

medfølger også et skruelåg, så kanden kan tages med på picnic.  

Farverne i denne sæson er inspireret af foråret og de farver, der opstår 

over sommeren, hvilket giver EM77 et forfriskende udtryk med sin ikoni-

ske form og blanke overflade.

 Ʊ Patenteret og praktisk vippeprop

 Ʊ BPA- og phthalatfri

 Ʊ Vinder af den danske designpris: Klassikerprisen 

2007, iF design award 1992 og ID-prisen 1977

Vedligeholdelse 

Rengør kanden ved at skylle den indvendigt med lunkent vand 

uden sæbe eller lignende. Brug aldrig flaskerenser eller andre hårde 

genstande i glasindsatsen, da glasvæggen er tynd og let vil kunne 

beskadiges med eksplosion til følge. Tør af med en blød klud eller et 

viskestykke. 

Tekniske data

Kolli: 3

Materialer: ABS plast og glasindsats. FDA-godkendt

Højde: 30 cm / Længde: 10,5 cm / Bredde 17 / Volumen: 1 l. (8 kopper)

Farver: Apple green / lemon / saffron

Art. nr.: 909 (apple green), 914 (lemon), 950 (saffron)

Design: Erik Magnussen, 1977 / 2020

Designfamilie: classic

Pris: Vejl. ud. DKK 499,95 / SEK 799 / NOK 749,95

Design: Erik Magnussen 

Erik Magnussen (1940 –2014) var 

en af Danmarks mest anerkendte 

formgivere, uddannet kerami-

ker fra Kunsthåndværkerskolen 

med en sølvmedalje i 1960. Erik 

Magnussen har formgivet alt fra 

møbler og lamper til elektronisk 

udstyr. Han skabte tidløst design 

for Stelton såsom EM skibslampen, 

EM bestikserien og den populære 

og ikoniske termokande EM77, 

som også er en stor del af Steltons 

DNA og brandidentitet. EM77 er 

sammensat af lige dele perfekt 

form og perfekt funktionalitet og 

er solgt i mere end 10 millioner ek-

semplarer i hele verden igennem 

fire årtier. Erik Magnussens design 

er i dag repræsenteret på museer 

verden over.



EM77 jug with lid 1.5 l.EM77 water filter jug 2 l. 

The EM77  
collection

EM77 vacuum jug 1 l.

EM77 vacuum jug 1 l.

EM77 press tea maker 1 l.

EM77 electric kettle 1.5 l.

EM77 vacuum jug 0.5 l.

EM77 French press 1 l.

NEWNEWNEW

The EM77  
collection



To Go Click - 0,2 l. / 0,4 l. 
soft orange / soft yellow / soft green

Nyd varme og kolde drikke uden at spilde, når du er på tur. To Go  

Click er perfekt i bilen, gåture, rejser eller når du ellers er ”on the go”. 

To Go Click er smart design og funktionalitet i ét krus. Med et let tryk på  

toppen, er koppen drikkeklar, og det er muligt at drikke fra den hele  

vejen rundt. Tryk igen og To Go Click er lukket. Det dobbeltvæggede  

krus vil holde din kaffe eller te varm i længere tid.

To Go Click 0,2 l holder drikken varm i 2 timer og kold i 4 timer.

To Go Click 0,4 l holder drikken varm i 4 timer og kold i 8 timer.

 Ʊ Praktisk dobbeltvægget krus med termoeffekt til kolde eller varme drikke

 Ʊ Unik åbne-lukke-funktion; kan åbnes og lukkes med én hånd

 Ʊ BPA- og phthalatfri

 Ʊ Der kan drikkes hele vejen rundt af kruset

 Ʊ Reducerer behovet for engangskopper 

Vedligeholdelse 

Tåler opvaskemaskine.

Tekniske data

Kolli: 6

Materiale: Rustfrit stål med pulverlakering, BPA- og phthalatfri plast

Rumfang: 0,2 l. / 0,4 l.

Diameter: 7,2 cm (0,2 l.) / 8,3 cm (0,4 l.) / Højde: 14 cm (0,2 l.) / 17 cm (0,4 l.)

Farver: Soft orange / soft yellow / soft green 

Art. nr. 0,2 l.: 670-28 (soft orange) / 670-29 (soft yellow) / 670-30 (soft green)

Art. nr. 0,4 l.: 680-28 (soft orange) / 680-29 (soft yellow) / 680-30 (soft green)

Design: Stelton, 2015 / 2020

Designfamilie: i:cons

Pris

To Go Click 0.2 l: Vejl. ud. DKK 199,95 / SEK 299 / NOK 299,95

To Go Click 0.4 l: Vejl. ud. DKK 249,95 / SEK 369 / NOK 349,95



The To Go Click 
collection

To Go Click – chalk 

Double walled steel 0.2 l

art. no. 670-3

Double walled steel with 

vacuum 0.4 l. - art. no. 680-3

To Go Click – granite grey 

Double walled steel 0.2 l

art. no. 670-6

Double walled steel with 

vacuum 0.4 l. - art. no. 680-6

To Go Click – steel  

Double walled steel 0.2 l.

art. no. 670

Double walled steel with 

vacuum 0.4 l. - art. no. 680

Double walled steel with 

vacuum 0.48 l. - art. no. 690

To Go Click – black 

Double walled steel 0.2 l

art. no. 670-1

Double walled steel with 

vacuum 0.4 l. - art. no. 680-1

To Go Click – soft lavender 

Double walled steel 0.2 l

art. no. 670-11

Double walled steel with 

vacuum 0.4 l. - art. no. 680-11

To Go Click – soft nude 

Double walled steel 0.2 l

art. no. 670-20

Double walled steel with 

vacuum 0.4 l. - art. no. 680-20

To Go Click – soft light grey 

Double walled steel 0.2 l

art. no. 670-13

Double walled steel with 

vacuum 0.4 l. - art. no. 680-13

To Go Click – black metallic  

Double walled steel 0.2 l

art. no. 670-16

Steel vacuum cup 0.4 l 

art. no. 680-16

Double walled steel with 

vacuum 0.48 l. - art. no. 690-16

To Go Click – blue metallic 

Double walled steel 0.2 l. - art. 

no. 670-18

Double walled steel with 

vacuum 0.4 l. art. no. 680-18

To Go Click – soft orange 

Double walled steel 0.2 l

art. no. 670-28

Double walled steel with 

vacuum 0.4 l. - art. no. 670-29

To Go Click – soft yellow 

Double walled steel 0.2 l

art. no. 670-29

Double walled steel with 

vacuum 0.4 l. - art. no. 680-29

To Go Click – soft green 

Double walled steel 0.2 l

art. no. 670-30

Double walled steel with 

vacuum 0.4 l. - art. no. 680-30

NEWNEWNEW

To Go Click – soft cloud 

Double walled steel 0.2 l

art. no. 670-27

Double walled steel with 

vacuum 0.4 l. - art. no. 680-27



Keep Cool 
termoflaske - 0,6 l. misty rose / soft yellow / cloud / black

Denne termoflaske med stållåg er ideel til kolde drikke på farten. Brug den 

eksempelvis til saft, danskvand, kaffe, iste og meget mere.  

Flasken kan holde de kolde drikke kølige i længere tid, da den er lavet  

af dobbelt lag højkvalitets rustfrit stål, og den er derfor meget robust og 

har høj brudstyrke. Valget af de tre pastelfarver misty rose, soft yellow 

og cloud er valgt med inspiration fra forårets farver og modebillede for 

SS2020.

 Ʊ Pas på miljøet og undgå dyre, spontane køb af drikkevarer 

 Ʊ Flot og praktisk drikkeflaske med termoeffekt

 Ʊ Keep Cool holder drikken varm i 8 timer og kølig i 16 timer

 Ʊ Behagelig at drikke af grundet den bløde overflade på flaskehalsen

 Ʊ Kan anvendes til vand, juice, smoothie, sodavand, etc.

Vedligeholdelse 

Rengør med varmt vand og evt. mildt opvaskemiddel. Vask flasken  

indvendigt med en flaskebørste. Brug altid en blød klud til at rengøre  

flasken udenpå i stedet for en opvaskebørste, da den kan ridse over fladen. 

Tåler ikke opvaskemaskine.

Tekniske data

Kolli: 4

Materiale: Rustfrit stål med mat pulverlakering

Højde: 22 cm / Diameter: 7,5 cm / Volumen: 0,6 l.

Farver: Misty rose / soft yellow / cloud / black

Art. nr.: 355 (misty rose ) / 355-1 (soft yellow) / 355-2 (cloud) / 355-3 (black)

Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri, 2018 / 2020

Designfamilie: i:cons

Pris: Vejl. ud. DKK 249,95 / SEK 359 / NOK 349,95

Design: Daniel Debiasi &  
Federico Sandri

Daniel Debiasi (født 1981, 

 Bolzano), uddannet industriel 

designer fra Politecnico di Milano, 

og Federico Sandri (født 1977, 

Verona), uddannet i industrielt 

design på IUAV University i 

Venedig, grundlagde sammen en 

tegnestue i 2010. 

Den italienske designduo arbejder 

med produktdesign af interiør, 

belysning og møbler og inspireres 

af interaktionen mellem rumlige, 

kulturelle og adfærdsmæssige 

observationer til at skabe smukke 

designobjekter. Daniel Debiasi 

& Federico Sandri har designet 

Collar-serien for Stelton samt 

FROTHY mælkeskummer og HERBS 

vuggekniv og urteskærebræt for 

RIG-TIG.


