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Samarbejdet mellem Stelton og de svenske designere Bernadotte & Kylberg 
fortsætter – denne gang med en ny tolkning af Stockholm-kollektionen.

Den kunstneriske kollektion er skabt med baggrund i designernes kærlighed til den 
stockholmske skærgård

Dette efterår introduceres et nyt design - Stockholm Lignum - hvor Bernadotte 
& Kylberg har rettet blikket mod landjorden og farverne, der omkranser den 
billedskønne skærgård. Det er områdets vegetation og smukke nuancer af brun, rød, 
grøn og blå, der har inspireret til det nye, kunstneriske mønster og serien bærer derfor 
navnet Lignum, hvilket betyder ”træ” på latin.

Serien består af tre vaser og tre skåle i forskellige størrelser, fremstillet i aluminium med 
kold emalje, der giver kollektionen dens eksklusive udtryk og understreger kvaliteten. 
Det smukke mønster lægges på i hånden og gør både vaser og skåle til unikke 
kunstværker, der står smukt alene i en enkel og minimalistisk indretning eller i en klynge 
af forskellige størrelser for et mere dramatisk udtryk. 

Skålene kan bruges til både frugt, salat eller andre kolde snacks. Produkternes 
høje kvalitet og tidløse former gør dem til ideelle gaver til bryllup, fødselsdag eller 
jubilæum.

Stockholm Lignum vil være at finde hos udvalgte forhandlere fra september med 
priser fra 499,95 kr. til 1799 kr.

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: Skål S DKK 499,95 / NOK 679,95 // Skål M DKK 1199 / 1500 // Skål L DKK 
1799 / NOK 2450 // Vase S DKK 549,95 / NOK 749,95 // Vase M DKK 1099 / NOK 1475 // 
Vase L DKK 1649 / NOK 2150
Mål: Skål S Ø 20 x 7 cm // Skål M Ø30 x 10 cm // Skål L Ø 40 x 11,7 cm// Vase S Ø 14 x 
15,7 cm// Vase M Ø18 x 19,4 cm // Vase L Ø 22,5 x 21,2 cm
Materiale: Aluminium og kold emalje

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

DESIGNER 
Bernadotte & Kylberg blev etableret i 2012 af Carl Philip Bernadotte
(født 1979) og Oscar Kylberg (født 1972). De har skabt designs for adskillige velkendte 
svenske interiør- og modebrands. Designerduoen arbejder ud fra filosofien om 
at designe bæredygtige, tidsløse produkter i høj kvalitet, som holder i mange år. 
Sammen har de fundet inspirationen til den nye STOCKHOLM-serie Lignum i de smukke 
farver fra træer og skove omkring den stockholmske skærgård og Østersøen.

STELTON
Stelton, grundlagt i 1960, er et innovativt, dansk designhus kendt for sin tidløse 
skandinaviske designfilosofi. 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:
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