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Theo - den populære og prisvindende kollektion, designet af Francis Cayouette - lanceres 
nu i en smuk, lys sandfarvet nuance.

Theo er en kombination af skandinavisk design og asiatisk kultur, hvor materialer og 
udformning går op i en højere enhed. Kollektionen er skabt til at vække sanserne og 
indbyder til at sætte farten ned og nyde øjeblikket. 

Er du til te, vil især den karakteristiske tekande varme dit hjerte lige så vel som din te. 
Tekanden har et enkelt og stilrent formsprog, som giver ro til øjet og plads til fordybelse og 
afslapning med dit eget te-ritual. Tekanden rummer 1,25 liter og i kollektionen indgår også 
en tevarmer, så den gode stund kan vare længe. Den lille gummitud sikrer at teen hverken 
drypper eller løber ned ad siden på kanden.

Kan du ikke leve uden en god kop kaffe, og elsker du videnskaben bag kaffebrygning, 
vil slow-brew kaffebrygger i stedet være noget for dig. Med Theo kaffebrygger kan du 
nemlig nyde en aromatisk og velsmagende kop kaffe hver gang, da filterholderen med 
tre huller i bunden, sikrer at gennemløbstiden forlænges naturligt for at opnå endnu bedre 
aroma. Med plads til 0,6 liter, er der dømt ’me-time’ eller ’we-time’, alt afhængig af om du 
foretrækker at drikke din morgen- eller eftermiddagskaffe alene eller sammen med andre. 

Theo er udformet i stentøj med et mat ydre og blank glasering indvendig, med detaljer 
af asiatisk bambus og varmeisolerende silikone. Produkterne i den nye sandfarvede 
version, hvor også kop med coaster, sukkerskål, mælkekande og bakke indgår, kan findes i 
butikkerne fra september.

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: Tekande DKK 669,95 / NOK 979,95 // Tevarmer DKK 299,95 / 
NOK 409,95 // Kaffebrygger DKK 469,95 / NOK 649,95 // Mælkekande DKK 269,95 / NOK 
379,95 // Sukkerskål DKK 199,95 / NOK 329,95 // Kop med coaster DKK 169,95 / NOK 199,95 
// Bakke DKK 249,95 / NOK 269,95
Mål: Tekande 22,5 x 15,5 x 16 cm / Tevarmer Ø 15 x 7 cm / Kaffebrygger Ø 14 x 23,5 cm / 
Mælkekande Ø 10 x 15 cm / Sukkerskål Ø 9 x 5,5 cm / Kop med coaster Ø 8 x 8 / Bakke 40 x 
27,5 x 2 cm
Materiale: Stentøj, bambus, silikone

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

DESIGNER 
Canadiske Francis Cayouette (1969) er uddannet i Montreal og Paris. Han har haft sit design 
studio, Unit 10 Design, i København siden 1999. Han samarbejder med skandinaviske og 
internationale virksomheder om produktudvikling på både store og små produktions- 
serier. Hans designs er karakteriseret ved stor indlevelsesevne for dagligdagen med en 
følelse for de industrielle og funktionelle aspekter af design. Francis er manden bag en 
række smukke og karakteristiske produkter for både RIG-TIG og Stelton. Han har desuden 
vundet den prestigefyldte designpris IF Design Award for serien Theo.

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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