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KEEP COOL TERMODRIKKEFLASKE AF DEBIASI SANDRI                               

VINDER AF GERMAN DESIGN AWARD 2020: TABLETOP



SS20 NEWS

www.stelton.com

Billedbank: www.stelton.com/dk/presse

FØLG OS:

@steltondesign

Hold det koldt!
RELEASE DATO: 1. FEBRUAR 2020

Keep Cool er en smuk og robust termodrikkeflaske, designet af den italienske designduo 
Debiasi Sandri. 

Hvad enten du foretrækker postevand, saft, iste eller danskvand, er Keep Cool termo-
drikkeflasken ideel til at holde væsken kold (eller varm) på farten. Flasken er lavet i 
højkvalitets rustfrit stål i dobbelt lag med vakuum, der sikrer en høj termoeffekt, så din 
yndlingsdrik holder temperaturen i mange timer. 

Med inspiration i modebilledet SS2020, er sæsonens farver tre smukke pasteller; misty rose, 
soft yellow og cloud, som med deres lethed afspejler sommer og sol. Termodrikkeflasken er 
desuden tilgængelig i en klassisk sort.

Vælg din personlige favorit og undgå de spontane køb af engangsflasker med vand eller 
andre dyre drikkevarer fra den nærmeste cafe eller supermarked. Det er bedre for både 
miljø og bankkontoen. 

Keep Cool termodrikkeflasken har for nylig vundet den prestigefyldte German Design 
Award 2020 inden for kategorien Tabletop. Juryerklæringen lød: ”Med det vidunderligt 
enkle og behageligt runde design er termoflasken moderne, enkel og imødekommende af 
udseende, hvilket understøttes af de subtile farver. En attraktiv ledsager i hverdagen.”

Keep Cool termodrikkeflasken kan findes i butikkerne fra maj 2020.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: Rustfrit stål med mat pulverlakering 
Mål: Ø 7,5 cm x 22 cm 
Volume: 0,6 l. 
Farve: Misty rose, soft yellow, cloud, black
Vejl. udsalgspris: DKK 249,95 

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

DESIGNER: Daniel Debiasi & Federico Sandri 
Daniel Debiasi (født 1981, Bolzano), uddannet industriel designer fra Politecnico di Milano, 
og Federico Sandri (født 1977, Verona), uddannet i industrielt design på IUAV University i 
Venedig, grundlagde sammen en tegnestue i 2010. Den italienske designduo arbejder 
med produktdesign af interiør, belysning og møbler og inspireres af interaktionen mellem 
rumlige, kulturelle og adfærdsmæssige observationer til at skabe smukke designobjekter. 
Daniel Debiasi & Federico Sandri har designet Collar-serien for Stelton samt FROTHY 
mælkeskummer og HERBS vuggekniv og urteskærebræt for RIG-TIG.

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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