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I 2020 fejrer Stelton 60 år med design og relancerer i den forbindelse den tidløse og klassiske 
Original blomstervandkande designet af Peter Holmblad i 1978. 

Med blomstervandkandens elegante og skulpturelle formsprog forenes æstetik og 
funktionalitet på fineste vis, da vandkanden ud over sin oprindelige funktion også er 
dekorativ at have stående fremme, når den ikke er i brug. Den lange tynde, tud gør det 
nemt at vande selv helt små krukker uden at spilde, og det intelligente design sikrer at 
vandkanden er drypfri.

Relanceringen af den smukke vandkande er samtidig en hyldest til Peter Holmblad, som 
står bag samtlige produkter i serien Original, der er en af grundstenene i Steltons design-
DNA.

Blomstervandkanden er den perfekte gave til æstetikeren med de grønne fingre, til 
veninden eller som Mors Dags gave.

Original blomstervandkande vil være tilbage i butikkerne fra marts 2020.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: Rustfrit stål 
Dimensioner: 33 x 24,5 cm x 13 cm 
Volume: 1,7 l. 
Vejl. udsalgspris: DKK 1299 

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

DESIGNER 
Peter Holmblad (f. 1934) er tidligere eksportchef, administrerende direktør og indehaver 
af Stelton og en central person i Steltons historie. I årene 1963-2004 stod han bag Steltons 
transformation fra produktion af gængse serveringsfade- og skåle i rustfrit stål til et 
veletableret og respekteret designfirma. Peter Holmblad er også selv en habil designer 
med en stærk kommerciel forståelse og et øje for gode detaljer. Han er bl.a. ophavsmand 
til Steltons elegante blomstervandkande samt Original-serien med den velkendte 
osteskærer og proptrækker og det fuldendte barudstyr. Peter Holmblads produkter følger 
de selv samme designprincipper, som Stelton stadig er kendt for: æstetisk, enkelt og 
funktionelt design.

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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