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2-i-1 design 
til alle vinelskere

PERFECT VINSKÆNKER OG PROP AF BUSETTI GARUTI REDAELLI
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Perfect vinskænker & prop
EMBARGO TIL 1 AUGUST 2018

Er du også træt af rødvinspletterne på dugen efter en dejlig middag med dem du 

holder af? Perfect vinskænkeren sikrer perfekt hældning af vinen og forhindrer de 

irriterende dryp på dugen eller bordet, når der skænkes op. Du behøver altså ikke at 

være indviet i den særlige teknik i at dreje flasken, som tjenere bruger, for at forhindre 

dryp. Desuden sørger proppen for at eventuelt overskydende vin kan opbevares uden 

at oxidere og tillader dig at nyde blot et enkelt glas vin efter en travl dag. Når du er 

færdig med vinen, lader du blot vinskænkeren sidde i flasken og sætter proppen i. Så 

er vinen klar til servering igen en anden dag. Med Perfect får du altså to funktioner i-én.

Den koniske form i silikone og stål sikrer en tilsluttende pasform til næsten enhver 

vinflaske og hverken vinens duft eller smag påvirkes. Designet er umiskendeligt italiensk, 

funktionaliteten skandinavisk - et perfekt match.

Perfect koster DKK 199,95 / NOK 289 og vil være at finde i butikkerne fra september.

PRODUKTINFORMATION

Vejl. udsalgspris: DKK 199,95 / NOK 289

Mål: Ø 2,1 cm / L 8,7 cm 

Materiale: Rustfrit stål og silikone

Farve: Sort, stål

FORHANDLER INFO

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

DESIGNER 

Manuela Busetti og Andrea Garuti mødtes, mens de studerede Industrial Design 

på Istituto Europeo di Design i Milano. Matteo Redaelli blev uddannet i 2007 i 

Istituto Europeo di Design i Milano som Industriel Designer. Samme år mødtes de 3 

under et samarbejde med et designstudio i Milano. Siden er det blevet til mange 

designprojekter for trioen, der blandt andet også har designet MEASURE-IT 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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