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PLEAT PEBERKVÆRN OG SALTKAR AF BÖTTCHER & KAYSER
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Friskkværnet peber og salt er prikken over i’et i de fleste retter og med Pleat 
peberkværn og saltkar kan du nemt dosere den helt rette mængde. Parret er et 
dekorativt element ved komfuret og et smagfuldt supplement til ethvert spisestel.

Pleat har fået sit navn efter de strømlinede riller, der løber fra top til bund og skaber et 
stilrent udtryk, samtidig med at de giver et fast greb i brug. 

Bag designet står Böttcher & Kayser, hvis mål er at skabe enkle, originale produkter 
uden overflødige detaljer. Det er det simple, det tidløse og styrken ved cylindriske 
former, der har inspireret den tyske designduo til at skabe denne moderne fortolkning 
af den klassiske peberkværn og saltkar.

Peberkværnen i stål har en keramisk kværn, hvilket betyder, at den er særdeles 
holdbar og kan modstå dagligt brug i mange år frem. Den er desuden let at fylde 
op og kan indstilles til at kværne både fint eller groft efter behov. Saltkaret er lavet af 
keramik, og låget holder saltet rent og fint, indtil der skal bruges et nip salt.

Det flotte par kan findes i butikkerne fra marts 2019. 

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: Peberkværn DKK 499,95 / NOK 749,95 // Saltkar DKK 199,95 / 
NOK 299,95
Mål: Peberkværn Ø 6 cm / H 27 cm // Saltkar Ø 8 cm / H 6,5 cm
Materiale: Peberkværn mat pulverlakeret stål, keramisk kværn / Saltkar porcelæn
Farve: Sort og hvid

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

DESIGNER 
Böttcher & Kayser er en tegnestue i Berlin, grundlagt i 2007, der arbejder inden for 
produkt- og møbeldesign, belysning og indretning. Duoen, bestående af Moritz 
Böttcher (født 1978) og Nikolaus Kayser (født 1978), mødtes allerede i børnehaven og 
gik i samme skole. I dag driver de en succesfuld tegnestue, der har designet produkter 
for et væld af internationale virksomheder. De er blevet tildelt en række designpriser 
for deres arbejde, herunder Interior Innovation Award, flere iF og Red Dot Design 
Awards, herunder den prestigefyldte Red Dot, ”Best of the Best”. Deres projekter er 
desuden blevet udgivet i bøger og blade over hele verden.

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. 

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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