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Elegance i baren
FOSTER CHAMPAGNEKØLER OG ISSPAND SAMT SERVERINGSBAKKE      

AF NORMAN FOSTER
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I efteråret 2018 lancerede Stelton den smukke Foster kollektion designet af den 
verdenskendte, britiske arkitekt Lord Norman Foster. Kollektionen forener en enkel 
skulpturel form med bløde linjer, der skaber et elegant serveringsservice til forskellige 
brugssituationer.

Dette efterår udvides serien med en champagnekøler og isspand samt en serverings-
bakke. 

Foster champagnekøler og isspand – med den smukke, spejlblanke overflade og 
de gyldne detaljer, der kendetegner flere af de andre produkter i serien, har, som 
navnet indikerer, to funktioner. Med et rumfang på 3 liter er der isterninger til en god 
og lang fest. Samtidig betyder den dobbeltvæggede konstruktion at isspanden 
holder på kulden i længere tid og kondensdannelse på ydersiden reduceres. Foster 
champagnekøler og isspand leveres inklusiv en istang, som kan sættes fast i låget, så 
den altid er ved hånden.  

Foster serveringsbakken har med en diameter på 40 cm god plads til kollektionens 
kander, glas og kopper og med den skridsikre belægning, kan man hurtigt få serveret 
eller ryddet bordet, når gæsterne går hjem. Belægningen er desuden resistent over 
for pletter og ridser, så skulle man komme til at vælte et glas vin eller spilde lidt kaffe 
på bakken, kan det let tørres af.  

Både champagnekøleren og serveringsbakken kan bruges enkeltvis eller i kombi-
nation med andre dele fra serien. For eksempel får man et meget smukt barsæt 
med et eksklusivt udtryk, når man kombinerer isspanden med karaflen og glassene i 
højglanspoleret stål.

Den nye champagnekøler og isspand koster 1499 kr., serveringsbakken 999 kr. Begge 
vil være at finde på hylderne fra september 2019.

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: Champagnekøler og isspand DKK 1499 / NOK 199 // Serveringsbakke 
DKK 999,95 / NOK 1349 // Karaffel stål DKK 699,95 / NOK 999,95 // Vinglas eller 
vandglas stål DKK 249,95 / NOK 289,95
Mål / volume: Champagnekøler og isspand Ø 19,5 x 18 cm / 3 l // Serveringsbakke Ø 
40 x 4,5 cm // Karaffel Ø 10,5 x 27 cm / 1 l // Vinglas Ø 8 x 8 cm / 0,2 l // vandglas Ø 7 x 
10 cm / 0,2 l
Materiale: Højglanspoleret stål med gylden belægning // Rustfrit stål med skridsikker 
belægning

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

DESIGNER 
Norman Foster er Executive Chairman og grundlægger af Foster + Partners. Arkitekt-
firmaet er et af de mest indflydelsesrige i verden. De har sat deres præg på byer 
over hele kloden og er kendt for projekter såsom Milau-viadukten, der Reichstag, det 
nye tyske parlament i Berlin, og The Great Court på British Museum i London. Fosters 
designs for Steltons produktlinje forener enkel skulpturel form med blød geometri.

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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