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Kaffe i forårets nye farver
EM77 TERMOKANDE AF ERIK MAGNUSSEN
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EM77 termokanden med den unikke vippeprop er skabt af Erik Magnussen i 1977 og 
har siden da prydet kaffeborde verden rundt i over 40 år. 

Dette forår lanceres  klassikeren i to nye trendfarver. Sæsonens udvalgte farver er 
præget af det organiske og naturlige. Inspirationen kommer fra de smukke vilde 
hyben i den danske natur og fra grantræernes mørke grene. Navnene er rosehips og 
dark forest.

Drikker du gerne mere end en kop kaffe og nyder du helst din kaffe derhjemme, 
indenfor eller på terrassen, er den ikoniske EM77 termokande lige noget for dig. Ud 
over vippeproppen medfølger også et skruelåg, så kanden kan tages med på skovtur. 
Med sin glasindsats har termokanden en isoleringsevne der gør, at kaffen holdes varm 
i meget lang tid. 

De to nye farver kan findes i butikkerne fra marts 2019.

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: DKK 449,95 / NOK 669,95
Mål: Ø 10,5 cm / H 30 cm
Volume: 1 l (8 kopper)
Materiale: ABS plastik og glasindsats
Farve: Rosehips, dark forest

FIND FORHANDLER
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. EM77 er sammensat af lige dele perfekt form og perfekt funktionalitet 
og er solgt i mere end 10 millioner eksemplarer i hele verden igennem fire årtier. 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. 
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 & Communications Manager 
rik@stelton.dk / +45 22 56 53 48
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