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Der er ikke noget hyggeligere end lange sommeraftener på terrassen i samvær med 
familie og venner. Og i stedet for at bryde selskabet op, når det nordiske dagslys lige 
så stille forsvinder, kan du blot tænde Hurricanes lysestagerne og blive hængende lidt 
længere. 

Med sin velkendte sans for enkelhed har Maria Berntsen designet de stilrene 
Hurricanes, der skaber en særlig atmosfære og kan bruges året rundt – både til de 
lange sommeraftener og de mørke vinteraftener. Det diskrete, men stadig markante 
design kan passe ind hvor som helst i boligen, både inde og ude, og passer til både 
bloklys og fyrfadslys.

De sorte stentøjslysestager er vejrbestandige og tåler derfor at blive efterladt 
udendørs, også i frostvejr. Når det regner ned i lamperne ledes vandet ud igen 
gennem huller i bunden. 

Hurricanes er på hylderne fra marts 2019. 

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: Lille DKK 249,95 / NOK 399,95 // stor DKK 299,95 / NOK 449,95
Mål: Lille Ø 11 cm / H 24,5 cm  // stor Ø 13,5 cm / H 29 cm
Materiale: Stentøj og glas
Farve: Mat sort

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

DESIGNER 
Maria Berntsen (født 1961) er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole og 
har studeret i Frankrig på École nationale supérieure d’architecture et de paysage de 
Bordeaux. Maria Berntsen har undervist på Danmarks Designskole og arbejder som 
industriel designer i egen tegnestue i København. I samarbejde med flere store danske 
og udenlandske brands har hun designet alt fra smykker til brugskunst og møbler.
Maria Berntsen arbejder ud fra sin intuitive fornemmelse for materialets natur og 
formens sanselighed. Maria Berntsen har bl.a. også designet Kontra-serien og Circle
vandflasken for Stelton.

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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