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Stelton är ett danskt designföretag som sedan det grundades
1960 har varit en framträdande aktör inom heminredning. Vi vill
bygga vidare på det skandinaviska designarvet. Inte genom att
bita oss fast i historia och tradition för dess egen skull, utan som en
källa till inspiration och genom att förfina och utveckla detta unika
designarv. Tillsammans med våra skickliga och noggrant utvalda
formgivare är vår ambition att skapa tidlösa och funktionella
designföremål som förhöjer och förskönar vardagen.
Vi har låtit oss inspireras av naturens kontraster, matta ytor och
mänskliga sökandet efter lugn och värme. Våra färgval för hösten är
därmed Dusty Blue, Army, Rust, samt Soft sand.
Det glädjer oss att presentera Steltons gåvokatalog för hösten 2021,
fylld med fina erbjudanden och nyheter.
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 2021
Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

s. 24

4

5

materialkombinationer med trä, stål och stengods har Emma blivit
en sann designklassiker för vardagsbruk. Emma termosarna och
vattenkokaren är tillverkad i lackerat rostfritt stål och har ett elegant
format handtag i massivt FSC-certifierad bokträ. Termosinsatserna är
i rostfritt stål och tetermosen har ett inbyggt smartfilter, med en enkel
vridning på kannans överdel får du teet att sluta dra. Så nu kan du
glömma bittert te och dropp från våta tepåsar. BPA- och ftalatfri.

Välj ditt set för kaffe eller te och med en matchande
sladdlös vattenkokare, finns i tre olika färg.
Termoskanna kaffe & sladdlös vattenkokare
Art. nr. x-200-1 + x-210-1 (grey)
Art. nr. x-200-2 + x-210-2 (black)
Art. nr. x-200-9 + x-210-9 (sand)

Termoskanna te & sladdlös vattenkokare
Art. nr. x-201-1 + x-210-1 (grey)
Art. nr. x-201-2 + x-210-2 (black)
Art. nr. x-201-9 + x-210-9 (sand)

Design: HolmbäckNordentoft
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 2 738 kr/set

1 655 kr/set
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produkter för trivsamma stunder. Känd för sina rena linjer och innovativa



Den prisbelönta Emma-kollektionen förgyller vardagen med vackra
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To Go Click

Keep Warm

2 ST TERMOSMUGGAR 200 ML

TERMOSFLASKA 0,75 LITER

To Go Click är en smart design och funktionalitet i en och samma mugg. Njut

Keep Warm termosflaska låter dig njuta av både varma och kalla

av varma och kalla drycker i vår To Go Click termosmugg. Den är perfekt i

drycker när du är ”på språng”. Termosflaskan rymmer 0,75 liter och

bilen, promenaden, resor eller när du är “på språng”.. Med ett klick på locket

har ett avtagbart lock som även fungerar som en kopp. Keep

– och nu är koppen redo att dricka ur, lika lätt från alla håll. Tryck igen och

Warm tillverkas i högkvalitativt rostfritt stål i dubbla lager med

muggen är stängd och kommer hålla ditt kaffe eller te varmt längre. To Go

vakuum, vilket säkerställer en hög termoeffekt, så din favoritdryck

Click 0.2 l. tar minimalt med utrymme i väska och tillverkas i dubbelväggat stål

håll sig varm i upp till 24 timmar och kall i upp till 48 timmar. Fri från

som håller drycken varm i upp till 2 timmar och kall i upp till 4 timmar. Muggen

BPA och ftalater.

är naturligtvis BPA- och ftalatfri och kan diskas i diskmaskinen i den övre korgen
i max 55 °C.

Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri

Välj mellan 12 st härliga färger inklusive aktuella säsongsfärger*.

Rek. kampanjpris exkl. moms

398 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 599 kr/st

Design: Stelton
Setet innehåller:
2 st To Go Click muggar, 200 ml i valfri färg
Rek. kampanjpris exkl. moms		

379 kr/2 st

* Säsongsfärger med risk för slutförsäljning.

black, brass – art. nr. 430

light grey, steel – art. nr. 366-1

black, steel – art. nr. 366

soft army* – art. nr. 675-39

soft rust* – art. nr. 675-38

soft dusty blue* – art. nr. 675-37

soft rose – art. nr. 675-36

soft cloud – art. nr. 675-27

blue metallic – art. nr. 675-18

black metallic – art. nr. 670-16

soft light grey – art. nr. 675-13

soft lavendel* – art. nr. 675-11

chalk – art. nr. 675-3

black – art. nr. 675-1

steel – art. nr. 675

Rek. butikspris inkl. moms 598 kr/2 st
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Hoop hurricane

Embrace

LJUSLYKTA INKL. 2 ST VEGETABILISKA OLJELJUS

BRÖD- OCH FRUKTKORG

När ljusets flamma dansar bakom glaset, skapas

Brödkorgen från den populära Embrace-serien i rostfritt stål

en lugn och trevlig atmosfär i rummet. Det klassiska

med de klassiska organiska formerna som känns igen från

uttrycket gör att Hoop oljelampan passar in i alla

hela Embrace-serien och bidrar med elegans på alla bord.

typer av hem. Hoop Hurricane är både vacker ensam

Brödkorgens praktiska brödpåse, som ser till att smulorna

och tillsammans med flera i en grupp. Höjd: 17 cm.

stannar kvar i korgen i stället för att hamna på bordet, finns
i tre olika färger, black, chalk och grey. Brödkorgen kan

Design: Unit 10

också användas till frukt och grönsaker vars färger utgör fina
kontraster mot stålet.

Art. nr. 618 + R-96
Design: Halskov & Dalsgaard
Rek. kampanjpris exkl. moms

335 kr/set
Embrace brödkorg Ø 23,5 cm. Välj mellan 3 st färger.

Rek. butikspris inkl. moms 498 kr/set

Rek. kampanjpris exkl. moms

NYHET !

Rek. butikspris inkl. moms 899 kr/st

black
art. nr. x-28-3

40 H

360 kr/st

chalk
art. nr. x-28-3-1

grey
art. nr. x-28-3-4
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Foster

Ora

SALT- & PEPPARKVARN

TREARMAD LJUSSTAKE

Eleganta och skulpturala salt- och pepparkvarnar i

Art. nr. 725-1 + 725-2

Den italienska designerduon Daniel Debiasi & Federico

vackra grå färger, light grey och anthtracite designade
av den världsberömda arkitekten Norman Foster.
Kvarnarna är tillverkade i BPA- och ftalatfri nylon, som

Sandri står bakom den nya Ora-serien som kännetecknas
Rek. kampanjpris exkl. moms

689 kr/par

Rek. butikspris inkl. moms 1 178 kr/par

av harmoniska, geometriska former som rör sig mot ett
organiskt uttryck.
Symbiosen mellan former och material resulterar i en varm,

är en särskilt hållbar och slitstark plasttyp. Dessutom

minimalistisk elegans. Den trearmade ljusstaken i Ora-serien

är själva kvarnen en keramisk Crush Grind®, vilket

kan kombineras med varandra och/eller stå ensamma. Den

garanterar att den är extremt hållbar och tål daglig

pulverlackerade ytan är gjord i samma tåliga material som

användning i många år. Designprocessen lägger stor vikt

Stelton Collar espressobryggare som tål direktkontakt med

vid att alla material måste vara återvinningsbara. Hållbar

öppen eld. Längd: 20 cm / Höjd: 13 cm.

keramisk Crush Grind®-kvarn med 25 års garanti på de
keramiska kvarnverken. Höjd: 13,6 cm.

Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri

Design: Norman Foster

Art. nr. 110

Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 749 kr/st

479 kr/st
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Elton

VAS & SKÅL

LED-LAMPA

Nya Ora-serien kännetecknas av harmoniska, geometriska

Tänd en ny designklassiker – Elton LED-lampa. Med sitt behagliga ljus

former som rör sig mot ett organiskt uttryck. Designfilosofin

förlänger Elton de varma kvällarna på uteplatsen eller balkongen.

har varit att skapa en rad produkter som inte bara är

Välj mellan tre olika ljusstyrkor (100%, 70% och 40%) efter behov.

vardagsobjekt utan även designföremål som man kan

Elton är trådlös och laddas via den medföljande USB-kabeln (OBS!

knyta särskilda band till för hela livet. Vasens och skålens

stickkontakt ingår ej). LED-lampan kan användas både inomhus och

matta utsida kombineras med insidans blanka yta och

utomhus i torra temperaturer och vid frost. Laddningstiden är cirka

tillsammans spelar de ett spel av ljus och reflektioner

9–9,5 timmar (batteri från 0–100 %). Höjd: 26 cm.

som bryts av med den karakteristiska stålkanten.

pulverlackeringen. Skål Ø 22 cm. Vas 17 cm.

Batteriets livslängd med 40 % ljusstyrka är mer än 40 timmar.

Välj ditt set mellan två olika färg

Design: Rasmus Halfdan Breck

Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri

Art. nr. 615

Art. nr. 101 + 108 (dusty/midnight blue)

Rek. kampanjpris exkl. moms

Art. nr. 101-1 + 108-1 (dusty rose/powder)
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms

1 748 kr/set

Rek. butikspris inkl. moms 2 299 kr/st
1 069 kr/set
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Batteriets livslängd med 70 % ljusstyrka är mer än 24 timmar.



formerna där materialvalet blottas bakom den färgade
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Batteriets livslängd med 100 % ljusstyrka är cirka 5 timmar.

A

Kanten tillför en överraskande dimension till de mjuka
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NYHET !

Ora set

999 kr/st
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Amphora
TERMOSKANNA, KAFFE ELLER TE – 1 LITER
Både formen och namnet Amphora, är inspirerat från de forntida
grekiska lerkrukorna, som användes för att lagra och transportera olja
och vin. Formen, med den runda kroppen och de distinkta axlarna,
har inspirerat designern genom århundradena. Inuti är Amphora
termoskanna en klassisk termoskanna med glasinsats som håller kaffet
eller teet varmt i flera timmar, ca 77 °C. i upp till 6h. Termoskannans
botten kan lätt skruvas av, vilket gör det möjligt att byta ut glasinsatsen
om olyckan skulle vara framme och den går sönder. Detta förlänger
kannans livslängd vilket är bra både för din plånbok och för miljön. Fri
från BPA och ftalater.
Design: Sebastian Holmbäck
Rek. kampanjpris exkl. moms		

379 kr/st

NYHET !

Rek. butikspris inkl. moms 649 kr/st

EM
OLJELAMPA
Skapa en vacker vy! Steltons oljelampor ingår i
Phaidons designklassiker bland världens bästa
design. Med oljelamporna i satinpolerat rostfritt
stål och klarglas får du en vacker vy över den ljusa
atmosfärens flamma bakom glaset. Kan användas
både inomhus och utomhus i torra temperaturer.
Höjd: 26 cm.
Design: Erik Magnussen
Art. nr. 1005
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 969 kr/st

kaffe, soft white
art. nr. 221

529 kr/st

te, soft white
art. nr. 222

kaffe, soft black
art. nr. 221-1

te, soft black
art. nr. 222-1

kaffe, soft peach
art. nr. 221-2

te, soft peach
art. nr. 222-2
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EM77
TERMOSKANNA 1 LITER

EM77

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

VATTENKOKARE 1,5 LITER

perfekt form och funktionalitet och finns idag på flera
designmuseer världen över. Inuti har EM77 en glasinsats som

Med utgångspunkt från den ikoniska formen

håller kaffet varm eller kallt i flera timmar, ca 80 °C. i upp till

från den klassiska EM77 termoskannan är EM77-

6h. EM77 är designad för att hålla en livstid, så alla delar

vattenkokaren en nytolkning i samma form

kan bytas ut om olyckan skulle vara framme. På detta sätt

Den trådlösa vattenkokare rymmer 1,5 liter och

förlängs kannans livslängd till förmån för miljön. Förutom det

har en hög prestanda som gör att vattnet kokar

patenterade vipplocket medföljer även ett skruvlock, vilket vi

snabbt upp med låg energiförbrukning. Den

rekommenderar att du använder utomhus, t. ex. på picknick.

är även försedd med ett avtagbart kalkfilter
samt den är säkrad mot torrkokning och slår av

Välj mellan 12 st härliga färger inklusive

automatiskt när vattnet har kokat klart.

aktuella säsongsfärger!
Välj mellan 4 st härliga färger inklusive
Den klassiska EM77 termoskannan med det minimalistiska

aktuella säsongsfärger!

formspråket finns även i rostfritt stål, har samma fantastiska
egenskaper som EM77-ABS.

Design: Erik Magnussen

Design: Erik Magnussen

EM77 vattenkokare 1,5 liter

EM77-ABS 1 liter

Rek. kampanjpris exkl. moms

Rek. kampanjpris exkl. moms

629 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 969 kr/st

360 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 799 kr/st

EM77 Rostfritt stål 1 liter art. nr. 900
Rek. kampanjpris exkl. moms

529 kr/st

* säsongsfärger med risk för slutförsäljning.

* säsongsfärger med risk för slutförsäljning.

dusty blue* – art. nr. 890-5

light grey – art. nr. 890-2

white – art. nr. 890-1

black – art. nr. 890

rust* – art. nr. 1803

lupin* – art. nr. 1802

sand* – art. nr. 1800

lavender – art. nr. 997

granit grey – art. nr. 991

cloud – art. nr. 985

dusty blue* – art. nr. 968

vit – art. nr. 960

svart – art. nr. 930

röd – art. nr. 920

dusty green – art. nr. 919

light grey – art. nr. 918

rostfritt stål – art. nr. 900

Rek. butikspris inkl. moms 1 279 kr/st

18

19

AJ kanna 2 liter
Den funktionella designen hos den cylindriska kannan

Art. nr. 03-3

gör den praktisk att använda både till vardags och vid
speciella tillfällen. Kannan är tillverkad i rostfritt stål och
rymmer 2 liter vatten och har en smart ”isfångare” som
håller kvar istärningarna i kannan så att vattnet håller sig

Rek. kampanjpris exkl. moms

979 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 1 689 kr/st

kallt. Det svarta handtaget i bakelit är bekvämt att hålla
och är optimalt vinklat för att hälla.
Design: Arne Jacobsen

AJ set
SALLADSSKÅL & MATCHANDE SALLADSBESTICK
Estetiska och rena linjer – gör det enkelt. En cylindrisk

Art. nr. 022-1 + 023-1

salladsskål med alla överflödiga detaljer borttagna.
Skålen ser magnifik ut med sin satinfinish i rostfritt stål.
Dess enkla form är dekorativ utan att stjäla rampljuset
från salladsackompanjemanget till måltiden. Pricken
över i är att nu får du med matchande AJ-sallads
bestick för en elegant twist att servera vid bordet.
Salladsskål Ø 24 cm / Salladsbestick 31,5 cm.
Design: Arne Jacobsen

Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 3 198 kr/set

1 739 kr/set
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Pilastro-serien

Pilastro

Designern Francis Cayouette står bakom de

VINKYL/VAS

nya Pilastro-serie som har en sofistikerad aura
över sig. Serien är inspirerad av de eleganta

Matcha ditt serveringsset med vinkylen, men den är lika

formspråk art deco, där form och funktion

dekorativ som vas! Lägg vinkylaren i frysen före användning,

smälter ihop. Art déco dominerade 1920-talets

eller lägg isbitar i botten på vinkylaren. På så sätt kommer

arkitektur och design.

vinet att hålla sig kallt under de ljumna kvällarna på terrassen
eller balkongen. Tål diskmaskin, max 55 °C. Höjd: 20 cm.
Design: Francis Cayouette
Art. nr. x-504
Rek. kampanjpris exkl. moms

259 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 399 kr/st

Pilastro
SERVERINGSSET
Servera julens delikatesser i skålarna eller varför inte lite
jordgubbar till sommaren och skölj ner det med lite god kall
dryck eller varför inte en varm kaffe serverat i Pilastro glasen.
Setet består av två skålar i olika storlekar, Ø 15 och Ø 23 cm
samt 6-packs dricksglas. Tål diskmaskin, max 55 °C.
Design: Francis Cayouette
Art. nr. x-502 + x-505 + x-506
Rek. kampanjpris exkl. moms
Rek. butikspris inkl. moms 1 057 kr/set

679 kr/set
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FOODIE
SMOOTHIEBLENDER 0,5 LITER
Med smoothieblendern Foodie får man en användar
vänlig och stilren hjälp i köket som är perfekt för att
öka intaget av frukt och grönt i en stressig vardag.

white
art. nr. Z00605

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. Behållaren finns

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 linjärt resurser bara för att kasta
bort dem och använd nya. Med RIG-TIG arbetar vi
specifikt med tre områden inom cirkulär ekonomi;
MAINTAIN-IT, SHARE-IT och RECYCLE- IT – dvs
underhåll, delning och återanvändning av produkter.
MAINTAIN-IT
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.
SHARE-IT
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.

att köpa som reservdel om olyckan skulle vara framme.

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.

Rek. B2B-kampanjpris exkl. moms

”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 ”.

Alla delar kan separeras så att de rena materialen kan
återanvändas för nya produkter. Watt: 180.
Design: UNIT 10
360 kr/st

black
art. nr. Z00605-1

Rek. butikspris inkl. moms 549 kr/st

light green
art. nr. Z00605-2
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FOODIE

FOODIE

SINGLE CUP KAFFEBRYGGARE

STAVMIXER

FOODIE kaffebryggare är inbjudande med sin funktionella och

KLICKA HÄR för att se hur FOODIE

FOODIE stavmixer är en oumbärlig hjälp i köket

användarvänliga design. Kaffebryggaren tar minimalt med plats och är

single cup kaffebryggare fungerar!

när man ska göra allt från pesto till blomkålpuré.

perfekt för de som vill ha en enda kopp nybryggt kaffe. Kaffebryggaren kan

Stavmixen har två hastigheter och en mixerstav

brygga högst 0,4 liter kaffe åtgången, det ingår ett återanvändningsbart

i rostfritt stål, vilket säkerställer att axeln inte

kaffefilter, till förmån för miljön. Kaffefiltret kan köpas som reservdel om

absorberar färg när den kommer in kontakt med

olyckan skulle vara framme, så att de går sönder. Alla delar kan separeras

mat. Alla delar kan separeras så att de rena

så att de rena materialen kan återanvändas för nya produkter.

materialen kan återanvändas för nya produkter.

NYHET !

white
art. nr. Z00606

Watt: 400.
Design: UNIT 10
Design: UNIT 10
Rek. kampanjpris exkl. moms

335 kr/st
Rek. kampanjpris exkl. moms

Rek. butikspris inkl. moms 449 kr/st

NYHET !

335 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 449 kr/st

black
art. nr. Z00606-1

light green
art. nr. Z00606-2

white
art. nr. Z00608

black
art. nr. Z00608-1

light blue
art. nr. Z00608-2

@steltondesign / @ rig_tig

@steltondesign / @ rigtigdesign

@steltondesign / @ rigtigdesign

STELTON A/S · Christianshavns Kanal 4 · DK 1406 København K
+45 39 62 30 55 · stelton@stelton.dk · www.stelton.dk

