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FOODIE elektriske køkken-
apparater
DESIGN AF UNIT 10 / RELEASE DATO: 1. FEBRUAR 2020

FOODIE brødrister
Brødristeren kan indstilles på 7 forskellige trin, så brø-
det ristes, præcis som man ønsker. Brødristeren slukker 
automatisk og har desuden en udtagelig krumme-
bakke, der kan komme i opvaskemaskinen. 

FOODIE elkedel
Elegant ledningsfri elkedel med høj ydeevne, der 
bevirker, at vandet koger hurtigt med et minimum af 
energi. Er udstyret med et aftageligt kalkfilter, sikret 
mod tørkogning og slukker automatisk, når vandet 
har kogt. 

FOODIE elektrisk kaffekværn
Man får den optimale smag ud af kaffebønnerne, 
hvis de kværnes umiddelbart inden kaffen brygges. 
Med denne kaffekværn tager det kun få sekunder, 
da man blot holder knappen inde indtil bønnerne 
har opnået den ønskede formalingsgrad. 

FOODIE håndmixer
Med tre hastigheder, dejkroge og ballonpiskeris er 
håndmixeren en uundværlig hjælper i køkkenet, når 
der skal laves alt fra flødeskum til kartoffelmos og 
grovboller. Håndmixeren kan hvile på den stabile 
bund, der samtidig fungerer som ledningsskjuler. 

FOODIE smoothieblender
Øg indtaget af frugt og grønt i en travl hverdag. Med 
FOODIE smoothieblender kan du på få sekunder 
blende dine yndlingsingredienser til en lind og forfri-
skende smoothie. Med den aftagelige beholder kan 
smoothien let tages med i tasken og du slipper derfor 
for ekstra opvask. 

Materiale: Plast, rustfrit stål
Mål: 33 x 22 x 7,3 cm
Farve: Hvid, sort, lysegul
Vejl. udsalgspris: DKK 399,95 

Materiale: Plast, rustfrit stål
Mål: 20,4 x 13,3 x 22,4 cm
Volume: 1 l. 
Farve: Hvid, sort, lyseblå
Vejl. udsalgspris: DKK 349,95

Materiale: Borosilikatglas, plast, 
rustfrit stål
Mål: Ø 10,3 x 18,2 cm
Farve: Hvid, sort, lysegrå
Vejl. udsalgspris: DKK 249,95

Materiale: Plast, rustfrit stål
Mål: 19 x 9 x 16,5 cm
Farve: Hvid, sort, lyserød
Vejl. udsalgspris: DKK 349,95

Materiale: Plast/tritan®, rustfrit 
stål
Mål: Ø10,3 x 29,5 cm 
Volume: 0,5 l. 
Farve: Hvid, sort, lysegrøn
Vejl. udsalgspris: DKK 349,95

Den nye FOODIE-serie af elektriske køkkenapparater inviterer til dagligt brug med et 
funktionelt og brugervenligt design. Serien består af en brødrister, elkedel, håndmixer, 
kaffekværn samt smoothieblender.

Bag det karakteristiske design, står den veletablerede dansk-canadiske designduo 
Unit 10. 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.

Små features, som den integrerede ledningsskjuler på håndmixeren, den klare glasbehol-
der på kaffemøllen, samt dét at man kan tage sin smoothie med på farten i beholderen 
direkte fra blenderen, er eksempler på FOODIES identitet, hvor funktionen er i højsædet.

FOODIE-serien kommer i en sort og hvid version samt en limited edition, hvor fine pastel-
farver pryder overfladen og gør udtrykket mere legende og uhøjtideligt. Alle tre versioner 
vil være tilgængelige fra maj 2020.
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FORHANDLER
Kan findes her: https://bit.ly/2I2Rg6c

DESIGNER
UNIT 10 er en skandinavisk tegnestue 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.

RIG-TIG
RIG-TIG betyder ”lige, som det skal være”. Vi har fokus på at få designet helt rigtigt, så 
form og funktion er i perfekt balance, og alle produkter fungerer optimalt, når der er travlt 
i køkkenet. ’RIG-TIG’ betyder også, at priserne er helt rigtige - samtidig med at der tages 
hensyn til naturens begrænsede ressourcer gennem en cirkulær tankegang. Udviklet i 
samarbejde med danske og internationale designere, er RIG-TIG kollektionen lig med 
smukke, innovative og prisvindende produkter til madlavning, bagning, servering og 
opbevaring samt livet på farten.

FOR MERE INFO ELLER UDLÅN AF PRODUKTER, KONTAKT:
Rikke Kristiansen 
PR & Communications Manager, Stelton & RIG-TIG
rik@stelton.dk / +45 22 56 53 48










