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Brødristeren der forkæler både 
smags- og synssansen

POPULÆR EMMA-SERIE UDVIDES MED TOASTER
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EMMA toaster
EMBARGO TIL 1 AUGUST 2018

Med den nye Emma brødrister fra Stelton kan du nemt og hurtigt riste brødet til familiens 
morgenmad, brunch, frokost eller til den lille eftermiddagssult. Brødristeren passer perfekt 
til resten af den prisvindende designserie Emma og pynter med sit enkle design på 
køkkenbordet. Brødristeren, udformet med inspiration fra 50’erne, er udført i lakeret rustfrit 
stål med greb i bøgetræ og har plads til 2 skiver brød.

Uanset om du skal have lune morgenboller eller sprødt rugbrød, ristes brødet jævnt og 
præcis som det foretrækkes, takket være den variable bruningskontrol som med 7 niveauer 
nemt kan indstilles fra gyldent til mellem- eller mørkristet brød. Er der bagels på menuen, 
sikrer den indbyggede bagelfunktion, at der kun ristes på den ene side og varmes på den 
anden. Ombestemmer du dig undervejs, trykker du blot på stopknappen, så ristningen 
afbrydes.

Den nye Emma toaster er desuden perfekt til den travle familie, hvor planlægningen ikke 
altid lykkes. Har du glemt at tage brød op fra fryseren eller dukker der uventede gæster op, 
har brødristeren også en indbygget optøningsfunktion, så der hurtigt kan komme brød på 
bordet.  

Brødristeren, designet af HolmbäckNordentoft, passer til både tykke og tynde skiver og 
højden på slutpositionen sikrer, at brødet er let at få fat på, når ristningen er slut, så du 
undgår at brænde fingrene.

Brødristeren vil være på hylderne fra september 2018 og koster DKK 1199 / NOK 1599.

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: DKK 1199 / NOK 1599
Mål: B 19,5 cm / L 30,5 cm / H 20 cm
Materiale: Lakeret stål, plastik, greb i bøg
Farve: Grå

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

DESIGNER 
HolmbäckNordentoft
Sebastian Holmbäck (født 1971) og Ulrik Nordentoft (født 1974) mødtes under uddannelsen 
på Danmarks Designskole. Designduoen HolmbäckNordentoft arbejder efter filosofien om 
at skabe tidløst design, som vækker følelser og begejstring, og som har et konkret formål. 
Duoens arbejdsgrundlag er æstetik og udvikling af designs, som tåler at blive brugt år efter 
år. HolmbäckNordentoft har skabt mange smukke designobjekter for Stelton, bl.a. knivserien 
Pure Black og Emma-serien, som begge har vundet adskillige priser.

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. 

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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