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Sommeren går på hæld, dagene bliver kortere og kulden er på vej. Men det gør ikke 
noget, for med EM77 termokanden og den koniske Stelton brødpose er den varme kaffe og 
de lune boller klar til servering. 

Dækker man op til mange, har EM77 kanden den fordel, at den har en slank og høj silhuet 
med en smal bund, der giver plads til flere ting på bordet, samtidig med, at der er nok 
til 8 kopper kaffe i kanden. Termokanden med den geniale vippeprop blev skabt af Erik 
Magnussen i 1977, og er lige så populær i dag, som da den kom på markedet.

Den fine brødpose i bomuldskanvas, designet af Klaus Rath, er ligeledes stadig utrolig 
populær, og det er der mange gode grunde til. Kombinationen af gennemført design, 
forskellige farvekombinationer og masser af anvendelsesmuligheder har gjort brødposen 
til en bestseller. Brødposen pynter på bordet, er rummelig og fylder ingenting i skuffen 
eller skabet, når den ikke er i brug. Udover brød, kan den også anvendes til småting på 
badeværelset, børneværelset eller andre steder i hjemmet, hvor der er brug for samling på 
tingene. Bliver den beskidt, kan den blot vaskes i vaskemaskinen.

Farverne for den kommende sæson er inspireret af den nordiske naturs smukke farveskala: 
Skyernes og frostens sarte blå nuance, skovens dybe, grønne toner, og den smukke 
grå farve på strandkantens sten. Sæsonens farver hedder Cloud (lyseblå), Dark Forest 
(mørkegrøn) og Light Grey (lys grå). Både EM77 termokande og Stelton brødpose kan 
findes på hylderne i disse tre farver fra september. Derudover kommer EM77 elkedel fra 
2018, EM77 stempelkande og EM77 termokande 0,5 l også i farven Cloud.

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: Brødpose 199,95 / NOK 279,95 // EM77 termokande 1 l DKK 449,95 / NOK 
669,95 // EM77 termokande 0,5 l DKK 399,95 / NOK 589,95 // EM77 elkedel DKK  599,95 / 
799,95 // EM77 stempelkande DKK 449,95 / NOK 589,95
Volume / mål: Brødpose Ø 23 x 21 cm // EM77 termokande 1 / 0,5 L // EM77 elkedel 1,5 L // 
EM77 stempelkande 1 L 
Materiale: Brødpose bomuldskanvas // EM77 termokande ABS og glasindsats // EM77 
elkedel ABS // EM77 stempelkande ABS og rustfrit stål

FIND FORHANDLER
https://bit.ly/2I2lshP

DESIGNER - ERIK MAGNUSSEN (EM77 SERIEN)
Erik Magnussen (1940–2014) var en af Danmarks mest anerkendte formgivere, uddannet 
keramiker 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 fra 
1977, 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 eksemplarer i 
hele verden igennem fire årtier. Erik Magnussens design er i dag repræsenteret på museer 
verden over.

DESIGNER - KLAUS RATH (BRØDPOSE)
Klaus Rath (født 1964) er uddannet industriel designer fra Arkitektskolen i Århus. Tilgangen 
til designprocessen er praktisk og med lige interesse for de æstetiske, funktionelle, tekniske 
og kommercielle aspekter. Han arbejder både med produktdesign og grafisk design. For 
Stelton har Klaus Rath bl.a. designet Freja stålkande, parkeringsskive og Forest serien i stål 
og egetræ. Klaus Rath har desuden designet produkterne SAY-CHEESE osteskærer og høvl, 
BREW-IT teæg og kagerulle med bagemåtte for RIG-TIG.

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