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Lidt blåt til kaffen
EMMA ELKEDEL OG TERMOKANDER AF HOLMBÄCK NORDENTOFT
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Kendt for sine rene linjer og innovative materialekombinationer med træ, stål og 
stentøj, er Emma kollektionen blevet en sand designklassiker til hyggelige stunder i 
hverdagen. Nu lanceres seriens elkedel og termokander til te og kaffe i en smuk, dyb, 
midnatsblå nuance, der fint kan kombineres med den delikate blå og grå tone-i-tone 
farvepalet, som kendetegner resten af kollektionen.

Både Emma elkedel 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. 

Emma termokanden er let 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.

Emma elkedel 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. Kanden har tørkognings-
sikring og slukker automatisk, når vandet har nået kogepunktet, så man kan bruge 
tiden på at ordne andre gøremål, mens vandet koger. Elkedlen har desuden en isole-
rende dobbeltvæg, som betyder at kedlen føles mindre varm udvendig end mange 
andre elkedler.

Termokander og elkedel i den nye midnatsblå farve er tilgængelige fra september.

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: Elkedel DKK 1099 / NOK 1449 // Termokande kaffe eller te DKK 779,95 
/ NOK 999,95
Volume: Elkedel 1,2 l // Termokande kaffe 1,2 l // Termokande te 1 l
Materiale: Lakeret rustfrit stål, PP plast, bøgetræ

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

DESIGNER 
Sebastian Holmbäck (født 1971) og Ulrik Nordentoft (født 1974) mødtes under uddan-
nelsen på Danmarks Designskole. Designduoen HolmbäckNordentoft arbejder efter 
filosofien om at skabe tidløst design, som vækker følelser og begejstring, og som har et 
konkret formål. Duoens arbejdsgrundlag er æstetik og udvikling af designs, som tåler 
at blive brugt år efter år. HolmbäckNordentoft har skabt mange smukke design-
objekter for Stelton, bl.a. knivserien Pure Black og Emma-serien, som begge har vun-
det adskillige priser.

STELTON
Stelton, grundlagt i 1960, er et innovativt, dansk designhus kendt for sin tidløse 
skandinaviske designfilosofi. Steltons mange produktlinjer er resultaterne af frugtbare 
samarbejder med internationale arkitekter og designere, der flere gange har ført 
til udmærkelser og designpriser som Red Dot, German Design Award og ID-prisen. 
Stelton står bag ikoniske designs som Arne Jacobsens Cylinda-line og Erik Magnussens 
EM77 termokande. Disse suppleres af nye kaffe- og tekollektioner som Theo, Emma 
og Collar, smukke indretningsobjekter til hjemmet samt spændende personlige 
accessoires. 

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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