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Stelton er godt kjent som dansk, innovativt
design siden 1960. Deres ambisjoner har vært
å skape tidløst og funksjonelt design som gjør
hverdagen vakrere. Design som er bærekraftig
grunnet sin estetikk og kvalitet.
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Keep Cool
Termoflaske

Keep Cool er en vakker og gjenbrukbar 0,6L termoflaske designet av den italienske
designduoen Debiasi Sandri. Velg din personlige favoritt og unngå spontant kjøp av
engangsflasker med vann eller andre dyre drikker fra nærmeste kafé eller supermarked. Det er
bedre for både miljøet og bankkontoen. Keep Cool termoflaske har vunnet den prestisjetunge
Tyske Design Award 2020 og kan holde drikken varm i 12 timer og kjølig i 24 timer.
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For life on the move!
Ta alltid med din
favorittdrikke i denne
lette, rustfrie stålflasken
og du vil aldri trenge å
kjøpe plastflaske igjen!
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Dusty blue

Soft pink

Light grey

Army

Dark gold

Steel

Black

Keep Cool Termodrikkeflaske, 0,6 l - stål
•

Kolli: 4

•

Materiale: Rustfrit stål med pulverlakkering

•

Høyde: 22 cm / Diameter: 7,5 cm / Volum: 0,6 l

Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri, 2018 /
2022. Designfamilie: i:cons
Art. nr: GO00355
Veiledende pris:

NOK 313,-
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To Go Click
Termokopper

Nyt varm og kald drikke når du er på tur. To Go Click er perfekt i bilen, på gåtur, på kontoret, på
reiser eller når du ellers er ”on the go”. Smart åpne/lukke-design og funksjonalitet i ett krus. Med
et lett trykk på toppen er koppen drikkeklar, og det er mulig å drikke uten å ta av lokket. Trykk
igjen og To Go Click er lukket. Tar minimalt med plass i vesken og er fremstilt i dobbelisolert stål,
som holder drikken varm i 2 timer og kald i 4(8) timer.
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Reduser behovet for
engangskopper med
denne lette og rustfrie
stålkoppen som kan
holde drikken både
varm og kald.
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Blue metallic

Soft pink

Light grey

Dark gold

Steel

Black metallic

Black

To Go Click 0,2 l

To Go Click 0,4 l

•

Kolli: 6

•

Kolli: 6

•

Materiale: Rustfrit stål med pulverlakkering, plast

•

Materiale: Rustfrit stål med pulverlakkering, plast

•

Høyde: 14 cm / Diameter: 7,2 cm / Volum: 0,2 l

•

Høyde: 17 cm / Diameter: 8,3 cm / Volum: 0,4 l

Design: Stelton: 2015 / 2022. Designfamilie: i:cons

Design: Stelton: 2015 / 2022. Designfamilie: i:cons

Art. nr: GO00675

Art. nr: GO00675

Veiledende pris:

NOK 257,-

Veiledende pris:

NOK 313,-
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Vedlikehold
To Go Click
Rengjør med varmt vann og evt. mildt oppvaskmiddel. To Go Click koppene kan vaskes i
oppvaskmaskin i øverste skuff på maks. 55 grader - dette gjelder ikke for fargen Dark gold
metallic. Generelt for kopper som er bearbedet anbefaler vi håndvask.

Keep Cool
Rengjør med varmt vann og evt. mildt oppvaskmiddel. Vask flasken innvendig med en
flaskebørste. Bruk alltid en myk klut til å rengjøre flasken utenpå i stedet for en oppvaskbørste,
da den kan skrape overflaten. Keep Cool flaskene tåler ikke oppvaskmaskinvask og skal
håndvaskes.
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EM77

Termokanne
Termokannen med den unike vippepluggen ble skapt av Erik Magnussen i 1977 og er en av
Steltons mest solgte design gjennom tidene. I tillegg til vippeproppen er det også inkludert
et skrulokk slik at kannen kan transporteres med innhold. ABS - plastkannene produseres den
dag i dag i Danmark.
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White

Steel

Granite grey

Black

EM77 Termokanne 1 l.
• Alle dele i EM77 fås som reservedeler, så
kannens levetid forlenges
• Unik vippepropp samt skruelokk medfølger
• Vinner av flere prestisjefylte designpriser
• Kolli: 3
• Materialer: BPA- og phthalatfri ABS plast og
glassinnsats
• Høyde: 30 cm / lengde: 10,5 cm / bredde 17
cm / volum: 1 l (8 kopper)
Design: Erik Magnussen, 1977 / 2022
Designfamilie: classic
Art. nr: GO0EM77
Vedlikehold:
Rengjør kannen ved å skylle den innvendig med
lunkent vann uten såpe. Bruk aldri flaskerenser
eller andre harde gjenstander i glassinnsatsen, da
glassveggen er tynn og lett vil kunne skade. Tørk av
med en myk klut eller håndkle.

Veiledende pris:

NOK 644,- | Steel: NOK 933,-
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Pier

LED-Lampe
Pier LED-lampe portabel 25 cm fra danske Stelton er en trådløs portabel LED-lampe av jern i et
nedtonet design og med et behagelig lys som kan stilles inn i tre varierende lysstyrker, avhengig
av hvilken stemning du ønsker. Søren Refsgaards oljelampe er en nytolking av den klassiske
båtlampen, og det er derfra den har fått navnet sitt. Oljelampen har en sylinderformet fot, en
flat lampeskjerm og et praktisk håndtak øverst som gjør at du enkelt kan flytte lampen til det
rommet der du trenger den for øyeblikket. Støpsel er ikke inkludert. Inkludert USB-kabel. Vennligst
merk at denne lampen kommer med et to-pin støpsel.
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Black

Pier Led-lampe, Ø 20 x H 25 cm
• Velg mellom tre varierende lysstyrker:
100% i 8 t, 70% i 30 t og 40% lysstyrke i 60 t
• Lang batteritid
• USB-kabel medfølger (100 cm lang)
• Kan brukes både ute og inne
• Moderne, stilrent design
• Nytolkning av den klassiske skipslampen
• Materiale: jern, plast
• 5V-1A-LED: 5 W
Design: Søren Refsgaard, 2022
Art. nr: GO00614
Vedlikehold:
Bruk en tørr, myk klut til rengjøring. Bruk ikke
rengjøringsmidler med kjemikalier eller skarpe
slipemidler. Hvis lampen er veldig skitten, kan en
fuktig klut og en mild såpe anvendes. Pier er ikke
vanntett, og bør derfor kun brukes under tørre
forhold og ikke stå utendørs i kuldegrader.

Veiledende pris:

NOK 1443,-
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Produktoversikt 2022
Keep Cool Termoflaske
GO00355
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Soft pink

120
Light grey

315
Dusty blue

685
Dark gold

130
Steel

475
Army

199
Black

120
Light grey

378
Blue metallic
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Dark gold

130
Steel
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Black metallic

199
Black
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Light grey
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Blue metallic
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Steel
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Black metallic

199
Black

To Go Click 0,2 l
GO00675

210
Soft pink

To Go Click 0,4 l
GO00685

210
Soft pink

EM77 Termokanne
GO0EM77

000
White

Pier Led lampe
GO00614

130
Steel

155
Granite grey

199
Black

199
Black
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Vi reserverer oss mot endringer og feil i trykksaken.
Alle priser er pr.stk., eks. mva. og FOB.

