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Trendfarver på tur
TO GO CLICK TERMOKOP I NYE FARVER OG NYT DESIGN



SS19 NEWS

www.stelton.com

Billedbank: www.stelton.com/dk/presse

FØLG OS:

@steltondesign

Trendfarver på tur
RELEASE DATO: 1 FEBRUAR 2019

Dette forår introduceres en Stelton-favorit i to nye trendfarver – og med et nyt indre 
design. Sæsonens 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.

To Go Click termokoppen lader dig nyde både varme og kolde drikke, når du er på 
tur. Koppen er perfekt i bilen, til gåture eller rejser, på skovtur med familien, når du 
render fra møde til møde eller på anden vis er ”on the go”.

To Go Click er smart design og funktionalitet i ét krus. Med et let tryk på toppen, er 
koppen åben, og det er muligt at drikke fra den hele vejen rundt. Tryk igen og To Go 
Click er lukket. Det kræver kun, at man har en enkel hånd ledig. Så selvom den anden 
hånd skubber barnevognen eller holder computertasken, kan man stadig nyde sin 
kaffe. 

De to nye farver er tilgængelige i en 0,2 l og 0,4 l og den indre kop er nu i stål med 
vakuum, som sikrer en høj termoeffekt, så væsken holdes varm eller kold længere. De 
nye To Go Click kopper i stål tåler opvaskemaskine.

Med To Go Click kan du altid tage din egen kaffe med dig, så du undgår at skulle 
købe en dyr kop kaffe hos den lokale kaffebar, serveret i et engangskrus, der ender 
i skraldespanden, så snart du er færdig. Det er godt for både miljø og pengepung. 
Som en ekstra bonus, har koppen et smukt, spejlblankt låg, hvor du lige kan tjekke at 
make-uppen og håret sidder som det skal, inden det næste vigtige møde.

To Go Click i rosehips og dark forest kan findes i butikkerne fra marts 2019.

PRODUKTINFORMATION
Vejl. udsalgspris: 0,4 l DKK 249,95 / NOK 349,95 // 0,2 l DKK 199,95 / NOK 299,95
Mål: 0,4 l Ø 8,3 cm / H 17 cm // 0,2 l Ø 7,2 cm / H 14 cm
Materiale: Rustfrit stål med pulverlakering, BPA- og phthalatfri plastik
Farve: Rosehips, dark forest

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

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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