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Gavekatalog

Stelton er et dansk designfirma, grundlagt i 1960, og
en innovativ aktør indenfor interiørdesign. Vi ønsker at
videreføre den skandinaviske designarv. Ikke ved at

Indhold

dvæle ved historien eller for traditionernes skyld, men
ved at bruge arven som en inspirationskilde og forfine
dens unikke værdier og idealer i samarbejde med
internationale arkitekter og designere.
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Det glæder os at præsentere Steltons gavekatalog for
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2022, fyldt med produktnyheder og spændende pakker.

Finder du ikke det, du søger i kataloget, kan vi tilbyde en
skræddersyet pakke sammensat af produkter fra hele
sortimentet. Vi sætter en stor ære i at finde den perfekte
gave netop til jer.

4

5

Stelton
to go kollektion

To Go Click – dark gold metallic
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-41
termokop 0.4 l. – art. nr. 685-41

Keep Cool – dark gold metallic

To Go Click – soft rose
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-36
termokop 0.4 l. – art. nr. 685-36
Keep Cool – rose
termoflaske 0.6 l. art. nr. 355-14

To Go Click – soft seagrass
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-34
Termokop 0.4 l. – art. nr. 685-34
Keep Cool – seagrass
termoflaske 0.6 l. art. nr.355-8

To Go Click – soft cloud
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-27
termokop 0.4 l. – art. nr. 685-27
Keep Cool – cloud
termoflaske 0.6 l. art. nr. 355-18

To Go Click – soft sand
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-12
Termokop 0.4 l. -art. nr. 685-12
Keep Cool – sand
Termokop art no. 355-7

To Go Click – soft army
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-38
termokop 0.4 l. – art. nr. 685-38
Keep Cool – army
termoflaske 0.6 l. art. nr. 355-12

To Go Click – soft rust
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-39
termokop 0.4 l. – art. nr. 685-39
Keep Cool – rust
termoflaske 0.6 l. art. nr. 355-11

To Go Click – soft dusty blue
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-37
termokop 0.4 l. – art. nr. 685-37
Keep Cool – dusty blue
termoflaske 0.6 l. art. nr. 355-10

To Go Click – soft lupin
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-35
Termokop – 0.4 l. art. nr. 685-35
Keep Cool – lupin
Termokop art no. 355-9

To Go Click – black metallic
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-16
Termokop 0.4 l. art. nr. 685-16

To Go Click – blue metallic
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-18
termokop 0.4 l. art. nr. 685-18

To Go Click – soft lavender
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-11
termokop 0.4 l. – art. nr. 685-11

To Go Click – chalk
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-3
termokop 0.4 l. – art. nr. 685-3

DRINK-IT drikkeflaske 0.75 l.
Dark grey – art. nr. Z00212
Misty rose – art. nr. Z00212-1
Light blue – art. nr. Z00212-2

Dusty green – art. nr. Z00212-3
Yellow – art. nr. Z00212-4
Black – art. nr. Z00212-5
Dark green – art. nr. Z00212-6

Aubergine – art. nr. Z00212-7
Warm red – art. nr. Z00212-8
Aqua – art. nr. Z00212-9
Light grey – art. nr. Z00212-10

termoflaske 0.6 l. art. nr. 355-16

To Go Click – black
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-1
termokop 0.4 l. – art. nr. 685-1
Keep Cool – black
termoflaske 0.6 l. art. nr. 355-3
Keep Warm – black

termoflaske 0.75 l. art. nr. 366

Carrie – black
termokop 0.4 l. – art. nr. 361
termoflaske 0.5 l. – art. nr. 360

To Go Click – soft light grey
to go kop 0.2 l. – art. nr. 675-13
termokop 0.4 l. – art. nr. 685-13
Keep Cool – light grey
termoflaske 0.6 l. art. nr. 355-13
Keep Warm – light grey
termoflaske 0.75 l. art. nr. 366-1

To Go Click – steel

Carrie – light grey
termokop 0.4 l. – art. nr. 361-1
termoflaske 0.5 l. – art. nr. 360-1

Carrie – rose
termokop 0.4 l. – art. nr. 361-2
termoflaske 0.5 l. – art. nr. 360-2

to go kop 0.2 l. – art. nr. 675
termokop 0.4 l. – art. nr. 685
termokop 0.48 l. – art. nr. 690
Keep Cool – steel
termoflaske 0.6 l. art. nr. 355-15
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Moderigtig og miljøbevidst – Med To Go Click,
Keep Cool og DRINK-IT undgår du let de spontane
køb af kaffe og engangsflasker med vand eller
andre dyre drikkevarer – en win-win situation for
pengepungen og miljøet.

To Go Click
& Keep Cool

HOLDER
TEMPERATUREN
I MANGE TIMER

To Go Click termokoppen og Keep Cool
termodrikkeflasken er begge produceret i højkvalitets
rustfrit stål i dobbelt lag med vakuum, der sikrer en høj
termoeffekt, så din yndlingsdrik holder temperaturen i
mange timer.
To Go Click er smart design og funktionalitet i ét krus:

DRINK-IT
& To Go Click
DRINK-IT hjælper dig med at holde styr på
væskebalancen. Med sine 0,75 l. er drikkeflasken dejlig
rummelig og skruelåget sikrer at den er helt tæt.
DRINK-IT drikkeflasken er fremstillet af det lette og meget
slidstærke materiale tritan®, der ser ud og føles som
glas, men er næsten umuligt at slå i stykker.
To Go Click er smart design og funktionalitet i ét krus:
Med et let tryk på toppen, er koppen åben, og det er
muligt at drikke fra den hele vejen rundt. Tryk igen og
To Go Click er lukket.
Art. nr. B-21-4
DRINK-IT drikkeflaske 0,75 l. – black
To Go Click termokop 0,2 l. – black
Vejl. butikspris pr. sæt 309,90 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 190 kr.

muligt at drikke fra den hele vejen rundt. Tryk igen og
To Go Click er lukket.
Keep Cool termodrikkeflasken, har vundet den
prestigefyldte German Design Award 2020 inden for
kategorien Tabletop, hvor juryen vurderede det enkle
og behageligt runde design til at være en attraktiv
ledsager i hverdagen.
Art. nr. B-20-1
Keep Cool drikkeflaske 0,6 l. – black
To Go Click termokop 0,4 l. – black
Vejl. butikspris pr. sæt 499,90 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 290 kr.

GAVEBUDGET
GAVEBUDGET
UNDER
800 350
KR KR

Med et let tryk på toppen, er koppen åben, og det er
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Birdie vægur

Keep Warm termoflasken lader dig nyde både varme og kolde

Birdie er et skulpturelt vægur designet af den tyske duo

drikke når du er ”on the go”. Termoflasken rummer 0,75 l. og har

Böttcher & Kayser. Urets enkelthed giver et unikt grafisk

et aftageligt låg, der også fungerer som kop. Keep Warm er

udtryk og en illusion af at svæve på væggen, da en

produceret i højkvalitets rustfrit stål i dobbelt lag med vakuum,

traditionel urkasse er undgået. Når uret går er Birdie helt

hvilket sikrer en høj termoeffekt.

lydløs.

Design: Debiasi & Sandri

Design: Böttcher & Kayser

Art. nr.: 366

Art. nr.: 466 (dark grey), 466-1 (light grey), 466-2 ( powder)

Keep Warm termoflaske 0,75 l.

Birdie vægur

Vejl. butikspris pr. stk. 399,95 kr.

Vejl. butikspris pr. stk. 349,95 kr.

B2B pris eks. moms pr. stk. 225 kr.

B2B pris eks. moms pr. stk. 190 kr.

24 hours
warm

48 hours
cold

Hoop hurricane
I mødet mellem de bløde linjer i glasset og stålets stramme

Art. nr.: B-22-1

udtryk, er denne hurricane skabt med godt design for øje. Når

2 stk. Hoop hurricane

lysets flamme danser bag glasset, skabes en rolig og behagelig

2 stk. Vegetabilske lys

stemning i rummet. Det klasisske udtryk gør, at hurricanen kan
passe ind i næsten enhver boligstil. Hoop hurricane er både

Vejl. butikspris pr. sæt 739,85 kr.

smuk alene og sat sammen med flere i et tableau. Glasset er

B2B pris eks. moms pr. sæt 350 kr.

fremstillet i den slidstærke glastype borasilikat.
Design: UNIT 10

GAVEBUDGET UNDER 350 KR

Keep Warm
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Luna sæt

Tapas
serveringssæt

Luna brødbakken har en praktisk brødpose i lækker
bomuld, som sikrer, at krummerne bliver i bakken i stedet

Planlæg en hyggelig aften med vennerne, hvor

for at ende på bordet. Sættet består af en Luna brødbakke

du serverer tapas og ost med dette fine sæt

og to matchende fyrfadssager. Luna-seriens rene udtryk

bestående af Original ostehøvlen fra Stelton og

gør, at den kan passe ind i enhver boligstil.

TAPAS serveringsættet fra RIG-TIG. Funktionet og
Design: Halskov & Dalsgaard

moderne design, som med garanti vil pynte på enhver
borddækning.

Art. nr.: B-22-3
Luna brødbakke

Design: Peter Holmbad / Pierre Foulonneau

2 stk. Luna fyrfadstager
Original ostehøvl

Vejl. butikspris pr. sæt 649,90 kr.

Tapas serveringssæt

BTB pris ekskl. moms pr. sæt 400 kr.

Vejl. butikspris pr. sæt 679,95 kr.

Levering fra oktober 2022

B2B pris eks. moms pr. sæt 350 kr.

Hurricane stager
Emma
køkkenrulleholder

Med sin velkendte sans for enkelhed har Maria

Art. nr.: B-20-4

Berntsen designet de stilrene Hurricanes, der skaber

2 stk. Hurricane, lille

en særlig atmosfære og kan bruges året rundt. De

1 stk. Hurricane, stor

sorte stentøjslysestager er vejrbestandige og tåler
derfor at blive efterladt udendørs, også i frostvejr.

BTB pris ekskl. moms pr. sæt 400 kr.
Design: Maria Berntsen

Emma kollektionen, designet af HolmbäckNordentoft,
pynter med sit smukke og enkle design på både køkkenog spisebordet. Denne klassiske køkkenrulleholder passer
perfekt ind i ethvert moderne hjem. Øverst på holderen
er der lavet en knop der matcher tone-i tone farverne der
kendetegner Emma-serien. Knoppen har et gevind, der
gør det nemt at at skifte køkkenrulle.
Design: HolmbäckNordentoft
Art. nr.: x-227
Emma køkkenrulleholder
Vejl. butikspris pr. stk. 399,95 kr.
B2B pris eks. moms pr. stk. 250 kr.
Levering fra oktober 2022

Vejl. butikspris pr. sæt 945,95 kr.

GAVEBUDGET 400 KR

GAVEBUDGET UNDER 350 KR

Art. nr.: B-22-2
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FOODIE

FOODIE kaffesæt

FOODIE-serie af elektriske køkkenapparater inviterer til
dagligt brug med et funktionelt og brugervenligt design.

Foodie kaffemaskinen fylder minimalt og er
perfekt til dem, der gerne vil have en enkelt
kop friskbrygget kaffe. Ønsker man sin kaffe
med på farten, kan man med FOODIE single cup
kaffemaskinen brygge kaffen direkte i sin to-go
kop. Derudover medfølger et genanvendeligt
kaffefilter, til gavn for miljøet. Få den optimale
smag ud af kaffebønnerne, ved at kværne den
umiddelbart inden kaffen bryges. Med Foodie
kaffekværnen tager det kun få sekunder. Alle
el-artiklerne i FOODIE-serien kan adskilles, så
de rene materialer kan genanvendes til nye
produkter.

Det smukke 50’er inspirerede formsprog inkluderer
afrundede former og matte overflader, der tilsammen giver
et behageligt greb og et harmonisk udtryk, der gør sig flot
i køkkenet og ikke behøver at blive pakket væk efter brug.
FOODIES kompakte størrelse gør apparaterne ideelle til
’small living’ og mindre køkkener eller til sommerhuset.
Design: Unit 10

Vejl. butikspris pr. sæt 799,95 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 400 kr.

Vejl. butikspris pr. sæt 699,95 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 400 kr.

GAVEBUDGET 400 KR

Art. nr.: B-22-4
FOODIE håndmixer – light rose
FOODIE stavblender – light green

Art. nr.: B-22-5
FOODIE single cup kaffemaskine – light blue
FOODIE kaffekværn – dusty blue
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Original
blomstervandkande

EM77 termokande
Den stilrene termokande er kombinationen af lige dele
perfekt form og funktionalitet, og er i dag repræsenteret

Med blomstervandkandens elegante og skulpturelle

på designmuseer verden over.

formsprog forenes æstetik med funktionalitet, da den udover
sin oprindelige funktion også er dekorativ at have stående

Indvendig har EM77 en glasindsats, som holder væsken

fremme, når den ikke er i brug.

varm eller kold i timevis. EM77 er designet til at holde hele
livet, da alle dele kan udskiftes, hvis de skulle gå i stykker.

Design: Peter Holmblad

På den måde forlænges kandens levetid til gavn for
miljøet. Med kanden medfølger en unik vippeprop samt

Art. nr.: 100-15

et skruelåg, som fungerer perfekt til udflugter eller picnic

Original blomstervandkande

i det fri.

Vejl. udsalgspris pr. stk. 1.299 kr.

Design: Erik Magnussen

B2B pris ekskl. moms pr stk. 400 kr.
Art. nr.: 900

Vejl. butikspris pr. stk. 899 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. stk. 400 kr.

EM77 elkedel
Erik Magnussens klassiske termokande EM77 har prydet

Art. nr.: 890

kaffeborde verden rundt i over 40 år, og nu introduceres

EM77 elkedel 1,5 l. – sort

et helt nyt medlem af EM familien: EM77 elkedlen tilfører
køkkenet et stilrent udtryk. EM77 elkedlen har en høj

Vejl. butikspris pr. stk. 749,95 kr.

ydeevne, der bevirker, at vandet koger hurtigt med et

BTB pris ekskl. moms pr. stk. 400 kr.

minimum af energiforbrug.

GAVEBUDGET 400 KR

EM77 termokande 1 l. – stål
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Ora – minimalistisk
elegance

Sixtus
grillsæt

Den italienske designduo, Daniel Debiasi & Federico Sandri,

Det stilrene Sixtus grillsæt består af Sixtus

står bag Ora-serien, som kendetegnes ved harmoniske,

skærebræt, forskærerkniv og forskærergaffel.

geometriske former, der nærmer sig et organisk udtryk.

Alle dele bærer det velkendte Stelton-DNA,

Designfilosofien har været at skabe en række produkter, som

hvor enkle linjer og kvalitet er i højsædet.

ikke bare er hverdagsobjekter, men designgenstande man
knytter særlige bånd til, og som kan vare hele livet.

Design: Søren Refsgaard

Skålenes og vasernes matte yderside kombineret med

Art. nr.: B-20-8

indersidens blanke overflade danner et spil af lys og

Sixtus skærebræt – egetræ

refleksioner, som brydes af den karakteristiske stålkant. Kanten

Sixtus forskærerkniv

tilfører de bløde former en overraskende dimension, hvor

Sixtus forskærergaffel

materialevalget blottes bag den farvede lak.
B2B pris ekskl. moms pr. sæt 560 kr.

Art. nr.: B-22-6
Ora skål Ø 22 cm – dusty blue
Ora vase H 17,9 cm – dusty blue
Vejl. udsalgspris pr. sæt 1199,90 kr.
B2B pris ekskl. moms pr. sæt 560 kr.

Elegant
serveringsbakke
Kurver og linjer har deres egen vidunderlige
tvetydighed, uanset om de definerer et individ,
en bygning, en bro, en skyline eller et skib. De
er på en måde alle i familie med hinanden.
Det er denne følelse, som kommer til udtryk
i Fosters kollektion, der er udviklet til Stelton.
Steltons nye produktlinje 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.: 796
Foster serveringsbakke
Vejl. udsalgspris pr. stk. 1.149,95 kr.
B2B pris ekskl. moms pr. stk. 560 kr.

GAVEBUDGET 560 KR

Vejl. udsalgspris pr. sæt 1.699,85 kr.
Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri
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Emma i soft sand
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

Emma kaffe termokande – soft sand
Emma te termokande – soft sand
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.
Vejl. butikspris pr. sæt 1.799 kr.
B2B pris eks. moms pr. sæt 640 kr.

Art. nr.: x-210-9
Emma elkedel – soft sand
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 pr. stk. 1.299 kr.
B2B pris eks. moms pr. stk. 640 kr.

GAVEBUDGET 800
640 KR

Art. nr.: B-22-7
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Arne Jacobsen
bar sæt
Arne Jacobsens Cylinda-line bar serie tager
sig smukt ud både på bordet og i baren.
Minimalistiske og tidløst design.

GAVEBUDGET 640 / 720 KR

GAVEBUDGET 640 KR

Design: Arne Jacobsen

To stay or to go?
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

Art. nr.: B-22-8

Art. nr.: B-21-7

To Go kop 0,4 l. – sort

AJ isspand 1 l.

AJ cocktail shaker

AJ istang

AJ cocktail kande med ske

Vejl. udsalgspris pr. sæt. 1.959,90 kr.

Vejl. butikspris pr. sæt 1.798,95 kr.

B2B pris ekskl. moms pr. sæt 640 kr.

BTB pris ekskl. moms pr. sæt 720 kr.

Vejl. butikspris pr. sæt 1.549,95 kr.
B2B pris eks. moms pr. sæt 640 kr.
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EM skibslampe

Sixtus – tidløst design til grillen

Steltons skibslampe i satinpoleret rustfrit stål er den helt

Med det nye Sixtus skærebræt og grillsæt fra Stelton er grill-eksperten

Art. nr.: B-20-9

klassiske skibslampe i et minimalistisk og cylindrisk design

godt forberedt til sommerens hyggelige grillaftener på terrassen eller

Sixtus skærebræt – egetræ

der kan bruges året rundt som lyskilde både udendørs og

altanen. Det elegante skærebræt med en dyb, praktisk saftrille er

Sixtus forskærerkniv

indendørs.

fremstillet i FSC certificeret, massiv europæisk eg. Det stilrene grillsæt

Sixtus forskærer gaffel

består af forskærerkniv og forskærergaffel, grilltang og stegepalet med

Sixtus stegepalet

en smuk satin finish. Alle dele er fremstillet i rustfrit stål og bærer det

Sixtus grilltang

Design: Erik Magnussen

velkendte Stelton-DNA, hvor enkle linjer og kvalitet er i højsædet.
Art. nr.: 1004
EM skibslampe – lille

Vejl. udsalgspris pr. sæt 2.599,75 kr.
Design: Søren Refsgaard

B2B pris ekskl. moms pr. sæt 800 kr.

Vejl. butikspris pr. stk. 2.999 kr.
B2B pris eks. moms pr. stk. 880 kr.

Den smukke Foster kollektion er designet af den
verdenskendte, britiske arkitekt Lord Norman Foster.
Kollektionen 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.: B-22-9
Foster karaffel med prop og 4 stk. drikkeglas 0,2 l.
Vejl. butikspris pr. sæt 1.969,75 kr.
B2B pris eks. moms pr. sæt 800 kr.

GAVEBUDGET OVER 800 KR

Norman Foster sæt

@steltondesign / @ rig_tig

@steltondesign / @ rigtigdesign

@steltondesign / @ rigtigdesign
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