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Stelton x Mumi

I samarbejde med Moomin, lancerer Stelton sin første kollektion med illustrationer fra 

Mumitroldenes berømte verden. 

Den svensktalende forfatter og kunstner, Tove Jansson, der voksede op i Finland, opnåede 

verdensomspændende berømmelse som skaberen af Mumihistorierne, der handler om en 

familie af eventyrlystne trolde, der bor i Mumidalen med deres venner. Historierne om de 

hvide, runde Mumitrolde med store snuder blev skrevet og illustreret mellem 1945 og 1980, 

og er siden blevet oversat til mere end halvtreds sprog.

”Vi er meget begejstrede for dette samarbejde, især fordi Mumitroldene appellerer til både 

voksne og børn”, siger Michael Ring, administrerende direktør for Stelton. ”Med udgivelsen 

af nye bøger og tegnefilm, tror vi på, at interessen for Mumitroldene kun vil vokse i de 

kommende år, og vi er glade for at være med på rejsen.” 

Den første kollektion inkluderer en to-go kop og en genanvendelig drikkeflaske med 

illustrationer fra Mumitroldenes verden. ”Mumitroldene og deres venner er en nysgerrig 

flok, der godt kan lide at udforske deres omgivelser. De sætter værdier som eventyr, frihed 

og respekt for naturen højt, og derfor er det kun naturligt, at vores sortiment passer godt 

sammen med disse værdier,” siger Michael Ring.

Mumi To Go Click termokoppen giver mulighed for at nyde varme og kolde drikkevarer, når 

man er på farten, udforsker byen, rejser verden rundt, tager en tur i skoven eller bare er på 

vej til og fra skole eller arbejde. Med To Go Click koppen kan man undgå engangskrus ved 

at medbringe sin egen kaffe eller iste. Mumi To Go Click koppen er nem at bruge: Med et 

let tryk på toppen er koppen åben, og det er muligt at drikke fra alle sider af koppen. Tryk 

igen, så er koppen lukket. Mumi To Go Click termokop fås i versioner på 0,2 L og 0,4 L, i stål 

med vakuum, hvilket sikrer, at væsken forbliver varm eller kold i flere timer - rigeligt tid til lidt 

udforskning. 

Hvad enten man foretrækker postevand, saft, iste eller sodavand, når man er på farten, 

så er Mumi drikkeflasken ideel til at holde ens favoritdrik kold, så man ikke behøver at købe 

engangsvandflasker. Mumi drikkeflasken er lavet af rustfrit stål i høj kvalitet, kan fyldes igen 

og igen, og har en kapacitet på 0,75 L. 

Illustrationerne, der er vist på to-go koppen og drikkeflasken, inkluderer Mumitrolden, 

Mumifar, Lille My og Snorkfrøkenen.

Den nye Stelton x Mumi kollektion kommer i butikkerne fra juni 2020.

PRODUKTINFORMATION

To Go Click termokop – Moomin
Design: Stelton

Materiale: Rustfrit stål med pulverlakering, 

BPA- og phthalatfri plast 

Volume: 0,2 l. / 0,4 l. 

Mål: Ø 7,2 x 14 cm (0,2 l) / Ø 8,3 x 17 cm (0,4 l)

Farve: Cloud, sand

Vejl. udsalgspris: 0,2 l DKK 199,95 / 0,4 l DKK 249,95 

Keep Cool drikkeflaske – Moomin
Materiale: Rustfrit stål med mat pulverlakering 
Mål: Ø 7,5 cm x 22 cm 
Volume: 0,75 l. 
Farve: Cloud, sand

Vejl. udsalgspris: DKK 249,95 
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FIND FORHANDLER
https://bit.ly/2I2lshP

MUMITROLDENE
Mumitroldene er de centrale karakterer i en række bøger og tegneserier af den 

svensktalende finne Tove Jansson, der var maler, illustratør og forfatter. Mumitroldene 

er en familie med hvide og runde eventyrlige karakterer, der bor i Mumidalen, et idyllisk 

og fredeligt sted, hvor Mumitroldene bor i harmoni med hinanden og naturen. Den 

bekymringsfrie og eventyrlystne familie består af Mumifar, Mumimor og Mumitrolden. Andre 

figurer som Snif, Snorkfrøkenen, Mumrikken, Lille My og Mymlen er blevet en del af familien 

med tiden. Janssons bøger blev oprindeligt udgivet på svensk i Finland. Alt i alt skrev Tove 

otte romaner, en lille bog, fire billedbøger og utallige tegneserier om Mumitroldene mellem 

1945 og 1980. Mumitroldene har siden været grundlaget for adskillige tv-serier, film og 

endda en temapark kaldet Moomin World i Naantali i Finland.

www.moomin.com

TOVE JANSSON
Tove Jansson (1914-2001) er uden tvivl en af de bedste finske kunstnere gennem tiden 

samt den mest læste finske forfatter i udlandet. Hendes livsarbejde er af uvurderlig værdi 

grundet den succes, hun oplevede som forfatter, kunstner og tegneserieskaber. Hun var en 

talentfuld kunstner, der for det meste huskes som skaberen af Mumitroldene, som er blevet 

oversat til halvtreds sprog. Udover Mumibøgerne og -tegneserierne fik hun anerkendelse 

for sine noveller og romaner. Tove Janssons verdensberømmelse skal også anerkendes, idet 

det lykkedes hende at skrive for både børn og voksne på samme tid.

Som barn tilbragte Tove somre hos sine slægtninge i Stockholms skærgård. Det var i dette 

område i Blidö og i sommerhuset, at Tove fik sin inspiration til Mumidalen og Mumihuset 

med terrassen og et smalt tårn. Det var også en familietradition at tilbringe somre i Pellinki i 

Finskebugtens øhav, og alle disse sommerminder blev de vigtigste grunde til, at øer var så 

vigtige for Tove.

www.tovejansson.com

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.

www.stelton.com

DESIGN: Debiasi Sandri (KEEP COOL)
Daniel Debiasi (født 1981, Bolzano), uddannet industriel designer fra Politecnico di Milano, 
og Federico Sandri (født 1977, Verona), uddannet i industrielt design på IUAV University i 
Venedig, grundlagde sammen en tegnestue i 2010. Den italienske designduo arbejder 
med produktdesign af interiør, belysning og møbler og inspireres af interaktionen mellem 
rumlige, kulturelle og adfærdsmæssige observationer til at skabe smukke designobjekter. 
Daniel Debiasi & Federico Sandri har designet Collar-serien for Stelton samt FROTHY 

mælkeskummer og HERBS vuggekniv og urteskærebræt for RIG-TIG.

FOR MERE INFORMATION ELLER PRODUKTUDLÅN, VENLIGST KONTAKT:
Mette Stagsted Larsen

Marketing Director

msl@stelton.dk / +45 40 51 26 30
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