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”Less is more” kunne ikke være mere sandt, når man snakker om Norman Foster 
kollektionen fra Stelton, der blev lanceret i efteråret 2018. Og er du en af dem har 
forelsket dig i seriens smukke og enkle silhuet, er den nye karaffel i porcelæn en til 
ønskesedlen.

Karaflens lange og slanke silhuet, gør serveringen af drikkevarer ekstra elegant. Den 
buede top og smalle hals, der minder lidt om svanens yndefulde former, giver et godt 
greb i hånden. Bunden med en bredde på 10,5 cm sørger for, at karaflen står stabilt 
på bordet. Karaflen er oplagt til servering af vand og saft i hverdagen. Skal der være 
fest, så lad gæsterne nyde at få vand og vin serveret i porcelæns- og stålkaraflen fra 
samme serie. 

Norman Foster serien er design til det moderne hjem. Den forener en enkel skulpturel 
form med bløde linjer, der skaber et fint forarbejdet serveringsservice til forskellige 
situationer. I serien indgår både termokander og krus til kaffe og te, mælkekande og 
sukkerskål, fad og skål, serveringskande, stålkopper og vandglas, som alle deler det 
eksklusive og elegante formsprog. Materialerne er et smukt miks af spejlpoleret stål, 
porcelæn og glas.

Foster karaflen er i butikkerne fra marts 2019.

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: DKK 349,95 / NOK 499,95
Mål: Ø 10,5 cm / H 27,5 cm
Materiale: Porcelæn
Farve: Hvid

FIND FORHANDLER
https://bit.ly/2I2lshP

DESIGNER 
Norman Foster er Executive Chairman og grundlægger af Foster + Partners. 
Arkitektfirmaet er et af de mest indflydelsesrige i verden. De har sat deres præg på 
byer over hele kloden og er kendt for projekter såsom Milauviadukten, der Reichstag, 
det nye tyske parlament i Berlin, og The Great Court på British Museum i London.
Fosters designs for Steltons produktlinje forener enkel skulpturel form med blød 
geometri.

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



SS18 NEWS

@steltondesign

www.stelton.com

Imagebank: www.stelton.com/en/press



SS18 NEWS

@steltondesign

www.stelton.com

Imagebank: www.stelton.com/en/press


