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Italiensk design på farten
COLLAR TERMO- OG VANDFLASKE AF DEBIASI SANDRI
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Collar termo- og vandflaske
EMBARGO TIL 1 AUGUST 2018

Collar kollektionen fra 2016, designet af den italienske duo Daniel Debiasi og Federico 
Sandri, henvender sig til feinschmeckere, som går op i både smag og præsentation, 
når det kommer til kaffe og te. Og nu kan du tage de elegante linjer i Collar 
kollektionen med dig på farten, hvad enten du er til kolde eller varme drikke. Den nye 
Collar termoflaske og vandflaske deler resten af kollektionens karakteristiske silhuet 
og har samme matsorte overflade og messingbelagte låg, hvilket giver flaskerne et 
moderne og eksklusivt udtryk, der skiller sig ud.

Collar termoflasken og vandflasken rummer hver 0,75 l. Termoflasken er perfekt til at 
holde te eller kaffe varm i lang tid og den smarte klik-lukkemekanisme holder flasken 
helt tæt. Desuden kan låget anvendes som kop, når man får lyst til at tage et lille 
hvil. Vandflasken har et praktisk skruelåg, der sikrer, at hverken vand, saftevand, juice, 
sodavand eller andre kolde drikke render ud, når flasken ligger i tasken.

Både termoflaske og vandflaske vil være på hylderne fra september og koster 
henholdsvis DKK 399,95 / NOK 579 og DKK 199,95 / NOK 289.

PRODUKTINFORMATION
Collar termoflaske
Vejl. udsalgspris: DKK 399,95 / NOK 579
Mål: Ø 8,1 cm / H 26 cm // Volume: 0,75 l
Materiale: Rustfrit stål med Teflon®-/messingbelægning, plastik og silikone
Farve: Mat sort, messing

Collar vandflaske
Vejl. udsalgspris: DKK 199,95 / NOK 289
Mål: Ø 7,5 cm / H 22 cm  // Volume: 0,75 l
Materiale: Rustfrit stål med Teflon®-/messingbelægnin
Farve: Mat sort, 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. 

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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