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Fanget af nettet
COLLAR FYRFADSSTAGER AF DEBIASI SANDRI
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Collar fyrfadsstager
EMBARGO TIL 1 AUGUST 2018

Den italienske designduo Daniel Debiasi & Federico Sandri har skabt flere spændende 
produkter til Collar-serien fra 2016. Dette år tilføjes Collar fyrfadsstager i to højder, 
som kan anvendes med både store og små fyrfadslys. Collar fyrfadsstager 
komplementerer de andre produkter i kollektionen, der koncentrerer sig om den 
gode kaffe-, te- eller drinksoplevelse, og sammen skaber de grobund for en masse 
hyggelige timer derhjemme, alene eller sammen med familie og venner.

Collar fyrfadsstager har et flot samspil af materialer, med en mat sort overflade og et 
net i messing, og er især til dig der foretrækker den lidt mere industrielle, kontrastfyldte 
og eksotiske indretning. Stagerne er en elegant tilføjelse til ethvert rum, især når lyset 
er tændt, og messingnettet skaber et smukt lysspil i rummet. Placér gerne flere stager 
sammen i forskellige højder, for en mere dramatisk effekt. 

Fyrfadsstagerne kan let skilles ad i to dele, når lyset skal skiftes, tændes og slukkes, så 
du undgår at brænde fingrene. Fyrfadsstagerne koster henholdsvis DKK 249,95 / NOK 
359 og DKK 299,95 / NOK 429 og vil være i butikkerne fra september.

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: Lille DKK 249,95 / NOK 359 // Stor DKK 299,95 / NOK 429
Mål: Lille Ø 8 cm / H 8,5 cm // Stor Ø 8 cm / H 12,4 cm
Materiale: Rustfrit stål med Teflon®-/messingbelægning
Farve: Mat sort og messing

FORHANDLER INFO
Kan findes her: https://bit.ly/2I2lshP

DESIGNER 
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, FRAME skærebræt og HERBS 
vuggekniv og urteskærebræt for RIG-TIG.

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. 
Kreativt og intelligent design er Steltons DNA, og virksomheden 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. Stelton 
producerer desuden de populære bestikserier Maya og Chaco af den norske 
designer Tias Eckhoff.

FOR MERE INFO ELLER UDLÅN AF PRODUKTER, KONTAKT:
Rikke Kristiansen 
PR & Communication Manager 
cbb@stelton.dk / +45 22 56 53 48
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