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EM77 elkedel
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EM77 elkedel
EMBARGO TIL 1 AUGUST 2018

EM77 termokanden, som har prydet kaffeborde verden rundt i over 40 år, har med sit 
genkendelige formsprog og unikke funktion opnået status som designikon – en termokande 
sammensat af lige dele perfekt form og funktionalitet.

Den nye ledningsfri EM77 elkedel er lige så stilren og elegant som den originale EM77 
termokande, at du uden problemer kan lade den stå fremme på køkkenbordet eller tage 
den med ind på spisebordet. 

Elkedlen komplementerer EM77 tebryggeren og EM77 stempelkanden både i form og 
funktion, når der er en lækker kop slow brew på menuen. Med en høj ydeevne, der 
bevirker at vandet koger hurtigt med et minimalt energiforbrug, er kanden desuden ideel til 
travle morgener, hvor tiden kun er til en kop instant kaffe eller en kaffe to go. 

EM77 elkedlen, som vil være at finde i butikkerne fra august / september 2018, lanceres i 
farverne sort, hvid og lysegrå og kommer til at koste DKK 599,95 / NOK 799. 

Måske en kandidat til årets gaveartikel 2018?

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: DKK 599,95 / NOK 799
Mål: Ø 13,3 cm / H 20,5 cm 
Volume: 1,5 l
Materiale: ABS-plastik og rustfrit stål
Farve: Hvid, sort, lysegrå
Funktioner: Ledningsfri, aftageligt kalkfilter, sikret mod tørkogning og slukker automatisk, når 
vandet har kogt. 

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

DESIGNER 
Erik Magnussen (1940–2014) var en af Danmarks mest anerkendte formgivere, uddannet 
keramiker fra Kunsthåndværkerskolen med en sølvmedalje i 1960. Erik Magnussen har 
formgivet alt fra møbler og lamper til elektronisk udstyr. Han skabte tidløst design for Stelton 
såsom EM skibslampen, EM bestikserien og den populære og ikoniske termokande EM77 fra 
1977, som også er en stor del af Steltons DNA og brandidentitet. Erik Magnussens design er i 
dag repræsenteret på museer verden over.

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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