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Gavekatalog

Stelton er et dansk designfirma, grundlagt i 1960, og
en innovativ aktør indenfor interiørdesign. Vi ønsker
at videreføre den skandinaviske designarv. Ikke ved

Indhold

at dvæle ved historien eller for traditionernes skyld,
men ved at bruge arven som en inspirationskilde og
forfine dens unikke værdier og idealer i samarbejde
med internationale arkitekter og designere.
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pakker.
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Finder du ikke det, du søger i kataloget, kan vi tilbyde
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for 2021, fyldt med produktnyheder og spændende

en skræddersyet pakke sammensat af produkter fra
hele sortimentet. Vi sætter en stor ære i at finde den
perfekte gave netop til jer.
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BREW-IT
– Et perfekt par
Holder man af friskbrygget aromatisk kaffe eller te,
er BREW-IT den perfekte hjælper.

Kort fortalt går cirkulær økonomi ud på, at holde
verdens ressourcer i et værdifuldt loop længst
muligt modsat den traditionelle værdikæde, hvor
man lineært forbruger ressourcer for blot at smide
dem væk og bruge nye. Hos RIG-TIG arbejdes
der specifikt med tre områder inden for cirkulær
økonomi; MAINTAIN-IT, SHARE-IT, RECYCLEIT – altså vedligeholdelse, deling og genbrug af
produkter.
Korrekt vedligeholdelse = længere levetid
Det vigtigste i en grøn tankegang er at sikre, at
produkterne holder længst muligt. På www.rig-tig.
com finder forbrugeren en vejledning til, hvordan
man bedst vedligeholder sit produkt, så det holder
længe.
Deleøkonomi
Deleøkonomi kan betyde flere ting. Man kan
f.eks. dele en håndmixer og en kaffekværn med
underboen, hvis man er ung og har begrænset
plads i køkkenet. Man kan også glæde andre med

de produkter, som man ikke længere selv ønsker.
Giv det videre på den ene eller den anden måde, så
produktets livscyklus derved forlænges. Kreative
gør-det-selv projekter er en anden måde at
genbruge produkter på.
Både producentens og forbrugerens ansvar
”Det er naturligvis vores ansvar som producent at
sikre, at de materialer, vi bruger i vores produkter,
er materialer, der kan genbruges. Det vil sige, at
vi f.eks. ikke anvender materialer, der er smeltet
sammen, eller hvor grundsubstansen består af en
blanding af noget organisk materiale som fx majs
iblandet plast. Ligeledes skal vi også sikre os, at
produkterne er sat sammen på en sådan måde,
at det er let at skille ét materiale fra et andet,
når produktet ikke længere kan bruges,” udtaler
direktør Michael Ring.
”For at gøre det nemt for forbrugeren, har vi i
vores cirkulær økonomi-projekt lagt en stor indsats
i at lancere en helt ny sektion på www.rig-tig.
com med manualer til hvert RIG-TIG produkt, der
viser præcist, hvilket materiale hver enkelt del
er lavet af. Hermed bliver det overskueligt og let
for forbrugeren at skille sig af med produktet på
korrekt vis, når produktet ikke længere er i brug.
På den måde sikrer vi alle, at materialerne kan
genbruges i et nyt værdifuldt produkt”.

Art. nr. B-21-1
BREW-IT stempelkande 0,8 l.
BREW-IT tebrygger 0,7 l.
Vejl. butikspris pr. sæt 499,95 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 250 kr.

GAVEBUDGET UNDER 350 KR

RIG-TIG tilbyder flotte og funktionelle produkter
til køkkenentusiaster og småbørnsfamilier, til
en pris der er overskuelig for alle, samtidig med
at der tages hensyn til jordens begrænsede
ressourcer. RIG-TIG fokuserer på cirkulær økonom,
som et tiltag mod brug og smid væk-kulturen.

BREW-IT sættet består af en stempelkande og tebrygger.
Begge kander kommer med en bordskåner, som kan sidde
i låget, når ikke den er i brug. Tebryggeren er udstyret
med en stop-bryggefunktion når stemplet trykkes
ned, da man lukker for vandcirkulationen til tebladene.
BREW-IT tåler naturligvis opvaskemaskine. Det er muligt
at skifte glasset, hvis uheldet er ude, og det skulle gå i
stykker. På den måde forlænges kandes levetid til gavn
for pengepungen og miljøet.

Design: Francis Cayouette
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FREEZE-IT
isterningebakker

STORE-IT
opbevaringsglas

Med FREEZE-IT isterningebakkerne kan man let sætte
et personligt præg på isterningerne, ved at tilføje alt fra
frugtstykker, lime- eller citronskiver, mynteblade, spiselige
blomster til små vingummibamser. Begge isterningbakker
har et tætsluttende låg, så bakkerne kan stables og man
undgår spild på vej til fryseren.

De funktionelle opbevaringsglas STORE-IT er
velegnede til opbevaring af pasta, mel, gryn eller
andet. Lad dem stå fremme på køkkenbordet
eller brug dem i skuffer og skabe. De lufttætte
opbevaringsglas fås i tre størrelser 0,5, 1 og 1,5 l.
STORE-IT har en terracottafarvet silikonering, som
skaber referencer til traditionelle sylteglas, hvilket
tilfører en ekstra dimension til det minimalistiske
og stringente formsprog.
Design: Søren Refsgaard

Design: RIG-TIG
Art. nr. B-21-2
Freeze-it isterningsbakke med låg, lille
Freeze-it isterningsbakke med låg stor
Vejl. butikspris pr. sæt 339,90 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 150 kr.

Vejl. butikspris pr. sæt 419,85 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 200 kr.

GAVEBUDGET UNDER 350 KR

Den store isterningebakken kan, uden låg, bruges som
bageform til små frikantede muffins, da den tåler ovn, og har
samme slip-let effekt som almindelige bageforme i silikone.

Art. nr. B-21-3
STORE-IT opbevaringsglas 0,5 l.
STORE-IT opbevaringsglas 1 l.
STORE-IT opbevaringsglas 1,5 l.
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Moderigtig og miljøbevidst – Med To Go Click,
Keep Cool og DRINK-IT undgår du let de spontane
køb af kaffe og engangsflasker med vand eller
andre dyre drikkevarer – en win-win situation for
pengepungen og miljøet.

To Go Click
& Keep Cool
To Go Click termokoppen og Keep Cool
termodrikkeflasken er begge produceret i højkvalitets
rustfrit stål i dobbelt lag med vakuum, der sikrer en høj
termoeffekt, så din yndlingsdrik holder temperaturen i
mange timer.
To Go Click er smart design og funktionalitet i ét krus:

DRINK-IT
& To Go Click
DRINK-IT hjælper dig med at holde styr på
væskebalancen. Med sine 0,75 l er drikkeflasken dejlig
rummelig og skruelåget sikrer at den er helt tæt.
DRINK-IT drikkeflasken er fremstillet af det lette og meget
slidstærke materiale tritan®, der ser ud og føles som
glas, men er næsten umuligt at slå i stykker.
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.
Art. nr. B-21-4
DRINK-IT drikkeflaske 0,75 l. – black
To Go Click termokop 0,2 l. – black
Vejl. butikspris pr. sæt 299,95 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 180 kr.

muligt at drikke fra den hele vejen rundt. Tryk igen og
To Go Click er lukket.
Keep Cool termodrikkeflasken, har vundet den
prestigefyldte German Design Award 2020 inden for
kategorien Tabletop, hvor juryen vurderede det enkle
og behageligt runde design til at være en attraktiv
ledsager i hverdagen.
Art. nr. B-20-1
Keep Cool drikkeflaske 0,6 l. – black
To Go Click termokop 0,4 l. – black
Art. nr. B-20-1-1
Keep Cool drikkeflaske 0,6 l. – blue
To Go Click termokop 0,4 l. – dark blue metallic
Vejl. butikspris pr. sæt 499,90 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 250 kr.

HOLDER
TEMPERATUREN
I MANGE TIMER

GAVEBUDGET UNDER 350 KR

Med et let tryk på toppen, er koppen åben, og det er
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Glaskunst på
spisebordet

Made in
Denmark

Glacier, består af en karaffel med tilhørende glas.

Art. nr.: B-21-6

Bag designet står Peter Svarrer, der i mange år var

1 stk. Glacier karaffel med glas

tilknyttet Holmegaard Glasværk, og som anses for

12 stk. Glacier drikkeglas

at være en af Danmarks bedste glaskunstnere og
en specialist indenfor sit felt.

Vejl. butikspris pr. sæt 699,95kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 350 kr.

Seriens formsprog er enkelt, men brydes af
skandinaviske natur, majestætiske gletsjere og de
nordiske vintre præget af frost og klare iskrystaller.
Design: Peter Svarrer

Et sandt,
dansk designikon
Den prisvindende og tidløse EM77 termokande med den unikke
vippeprop er skabt af Erik Magnussen i 1977 og er et af Steltons
bedst sælgende designs gennem tiden. Udover vippeproppen
medfølger også et skruelåg, så kanden let kan transporteres med
indhold. Erik Magnussens klassiske streger fra design-ikonet EM77
termokanden, har også været inspirationskilde til EM77 kanden
med låg. Kanden er lavet af ABS plast og kan både bruges til frisk
juice og koldt vand.
Design: Erik Magnussen
Art. nr. B-21-5
EM77 termokande 1 l. - sort
EM77 kande med låg 1,5 l.
Vejl. butikspris pr. sæt 779,95 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 300 kr.

GAVEBUDGET UNDER 350 KR

bundens skulpturelle struktur med reference til den
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Ora trearmet
lysestage

Underspillet
elegance
Foster salt & peber kværnene kan indstilles til at

Art. nr. B-21-7

Med dens buede form har en den trearmede

Art. nr. B-21-8

kværne enten fint eller groft efter behov og er

Foster saltkværn - light grey

lysestage et organisk formsprog. Stagen kan

2 stk. Ora trearmet lysestage, sort

designet således, at salt eller peber ikke drysser ud

Foster peberkværn - anthracit

stå alene eller i en kombination med flere, som

på bordet. Kværnen er særdeles slidstærk og selve
kværnmekanismen er en keramisk Crush Grind®,

Vejl. butikspris pr. sæt 699,95 kr.

hvilket garanterer at den kan modstå dagligt brug

BTB pris ekskl. moms pr. sæt 350 kr.

i mange år. I designprocessen er der lagt stor vægt

dermed gør det muligt kontinuerligt at skifte udtryk

Vejl. butikspris pr. sæt 899,90 kr.

efter hvordan stagerne placeres og vendes.

BTB pris ekskl. moms pr. sæt 400 kr.

Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri

på, at alle materialer skal kunne genanvendes.
Det sikres ved, at alle materialer let kan skilles ad.

GAVEBUDGET 400 KR

Design: Norman Foster
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Hurricane stager
Med sin velkendte sans for enkelhed har Maria Berntsen designet

Tænd for en ny
designklassiker

de stilrene Hurricanes, der skaber en særlig atmosfære og kan
bruges året rundt. De sorte stentøjslysestager er vejrbestandige

Med sit behagelige lys forlænger Elton LED

1 stk. Art. nr. 615

og tåler derfor at blive efterladt udendørs, også i frostvejr.

lampen sommeraftenerne på terrassen eller

Elton LED Lampe

altanen. Lysstyrken kan indstilles til alt fra læselys
Design: Maria Berntsen
Art. nr.: B-20-4

til hygge-belysning. Elton er trådløs og oplades

Vejl. udsalgspris 1.399 kr.

via det medfølgende USB stik. Elton LED lampen

B2B pris ekskl. moms 400 kr.

kan være tændt op til 72 timer.

2 stk. Hurricane, lille
1 stk. Hurricane, stor

Design: Rasmus Halfdan Breck

Art. nr. B-21-9
2 stk. Elton LED Lampe

B2B pris ekskl. moms 400 kr.

Vejl. butikspris pr. sæt 2.798 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 800 kr.

GAVEBUDGET 400 KR

Vejl. udsalgspris 899,85 kr.
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Den nye FOODIE-serie af elektriske køkkenapparater
inviterer til dagligt brug med et funktionelt
og brugervenligt design. Serien består af en
brødrister, elkedel, håndmixer, kaffekværn samt
smoothieblender.
Det smukke 50’er inspirerede formsprog inkluderer
afrundede former og matte overflader, der tilsammen
giver et behageligt greb og et harmonisk udtryk,
der gør sig flot i køkkenet og ikke behøver at blive
pakket væk efter brug. FOODIES kompakte størrelse
gør apparaterne ideelle til ’small living’ og mindre
køkkener eller til sommerhuset.
Design: Unit 10
Art. nr.: B-21-10 sort
Z00601-1 - FOODIE brødrister - sort
Z00602-1 - FOODIE elkedel - sort
Art. nr.: B-21-10-1 pastel
Z00601-3 - FOODIE brødrister - light rose
Z00602-3 - FOODIE elkedel - light blue
Vejl. butikspris pr. sæt 699,95 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 400 kr.

FOODIE
stor pakke
Art. nr.: B-21-11 sort
Z00602-1 - FOODIE elkedel 1 l. - sort
Z00604-1 - FOODIE håndmixer - sort
Z00605-1 - FOODIE smoothieblender - sort
Art. nr.: B-21-11-1 pastel
Z00602-2 - FOODIE elkedel 1 l. - light blue
Z00604-2 - FOODIE håndmixer - light rose
Z00605-2 - FOODIE smoothieblender - light green
Vejl. butikspris pr. sæt 1.049,85 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 560 kr.

GAVEBUDGET 560 KR

GAVEBUDGET 400 KR

FOODIE
lille pakke
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Ora – minimalistisk
elegance
Den italienske designduo, Daniel Debiasi & Federico Sandri,
står bag Ora-serien, som kendetegnes ved harmoniske,
geometriske former, der nærmer sig et organisk udtryk.
Designfilosofien har været at skabe en række produkter, som
ikke bare er hverdagsobjekter, men designgenstande man
knytter særlige bånd til, og som kan vare hele livet.

GAVEBUDGET 400 KR / 560 KR

Skålenes og vasernes matte yderside kombineret med
indersidens blanke overflade danner et spil af lys og
refleksioner, som brydes af den karakteristiske stålkant. Kanten

GAVEBUDGET 560 KR

tilfører de bløde former en overraskende dimension, hvor
materialevalget blottes bag den farvede lak.
Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri

Art. nr.: B-21-12 blue eller B-21-12-1 powder

Art. nr.: B-21-13 blue, B-21-13-1 powder

Art. nr.: B-21-14 blue, B-21-14-1 powder

Ora skål 15 cm lille

Ora skål medium 22 cm

Ora vase, lille

Ora skål 22 cm medium

Ora skål stor 30 cm

Ora vare, stor

Vejl. butikspris pr. sæt 899,90 kr.

Vejl. butikspris pr. sæt 1.349,90 kr.

Vejl. butikspris pr. sæt 1.249,90 kr.

BTB pris ekskl. moms pr. sæt 400 kr.

BTB pris ekskl. moms pr. sæt 560 kr.

BTB pris ekskl. moms pr. sæt 560 kr.
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Prisvindende
design

Emma
elkedel

Emma termokanderne er lette at betjene; Med

Forskøn hverdagen med Emma – Steltons

Vælg mellem:

et enkelt klik på låget åbnes og lukkes kanden.

prisvindende te- og kaffeserie. Emma elkedelen

Art. nr. x-210-1 - Emma elkedel 1,2 l. - grå

Te-termokanden har desuden et indbygget smart-

er en æstetisk, flot stålkande med rene linjer, der

Art. nr. x-210-2 - Emma elkedel 1,2 l. - black

filter, der sikrer at teen stopper med at trække med

matcher resten af seriens tone-i-tone nuancer. Den

Art. nr. x-210-3 - Emma elkedel 1,2 l. - chalk

et enkelt drej på kandens top – farvel til bitter te og

ledningsfri elkedel kan rumme 1,2 l. og er forsynet

Art. nr. x-210-7 - Emma elkedel 1,2 l. - mørkeblå

dryp fra våde tebreve.

med udtageligt kalkfilter, tørkogningssikring og
automatisk slukning ved kogepunktet.

Design: HolmbäckNordentoft

Vejl. butikspris 1.149 kr.
B2B pris 640 kr. eks. moms

Design: HolmbäckNordentoft
Art. nr.: B-21-15
Emma termokande, te 1 l. - sort
Emma termokande, kaffe 1,2 l. - sort

B2B pris 640 kr. eks. moms pr. sæt

GAVEBUDGET 640 KR

Vejl. butikspris 1.599,90 kr. pr. sæt
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Sixtus grillsæt
Med et Sixtus grillsæt fra Stelton er grilleksperten godt forberedt til hyggelige
grillaftener på terrassen eller altanen. Det
stilrene grillsæt består af forskærerkniv og
forskærergaffel, grilltang og stegepalet med
rustfrit stål og bærer det velkendte SteltonDNA, hvor enkle linjer og kvalitet
er i højsædet.
Design: Søren Refsgaard
Art. nr.: B-21-16
Sixtus forskærer gaffel
Sixtus forskærerkniv
Sixtus stegepalet
Sixtus grilltang
Vejl. butikspris 1.799,80 kr. pr. sæt
B2B pris 640 kr. eks. moms pr. sæt

GAVEBUDGET 640 KR

en smuk satin finish. Alle dele er fremstillet i
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Arne Jacobsen
klassisk bar sæt

Ora skåle

Arne Jacobsens cocktail shaker i satinpoleret rustfrit

Den italienske designduo, Daniel Debiasi & Federico

Art. nr.: B-21-18 blue

stål er skabt til at lave lækre drinks i hjemmebaren. Ryst

Sandri, står bag Ora-serien, som kendetegnes ved

Art. nr.: B-21-18-1 powder

drinks på elegant vis med den minimalistiske shaker,

harmoniske, geometriske former, der nærmer sig et

Art. nr. 100 - Ora skål 15 cm lille

som står helt skarpt og enkelt. Låget passer præcist til

organisk udtryk. Designfilosofien har været at skabe en

Art. nr. 101 - Ora skål 22 cm mellem

beholderen og glider let på plads.

række produkter, som ikke bare er hverdagsobjekter,

Art. nr. 102 - Ora skål 30 cm stor

men designgenstande man knytter særlige bånd til, og
Arne Jacobsens cocktailkande med mixerske gør det

som kan vare hele livet.

Vejl. butikspris pr. sæt 1.699,85 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 720 kr.

let at blande drinkens ingredienser inden servering.
Cocktailkanden står smukt på serveringsbakken fra

Skålenes matte yderside kombineret med indersidens

samme designfamilie og er, som resten af Cylinda-line

blanke overflade danner et spil af lys og refleksioner,

serien, udarbejdet i rustfrit stål.

som brydes af den karakteristiske stålkant. Kanten tilfører
materialevalget blottes bag den farvede lak.

Art. nr.: B-21-17

Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri

AJ cocktail shaker
AJ cocktail kande med ske
Vejl. butikspris pr. sæt 1.798,95 kr.
BTB pris ekskl. moms pr. sæt 720 kr.

GAVEBUDGET 720 KR

GAVEBUDGET 720 KR

de bløde former en overraskende dimension, hvor
Design: Arne Jacobsen
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Sixtus – tidløst design til grillen
Med et Sixtus skærebræt og grillsæt fra Stelton er grill-eksperten godt

Emma brødrister
og brødkasse

forberedt til sommerens hyggelige grillaftener på terrassen eller altanen.
Det elegante skærebræt med en dyb, praktisk saftrille er fremstillet i
FSC certificeret, massiv europæisk eg. Det stilrene grillsæt består af
forskærerkniv og forskærergaffel, grilltang og stegepalet med en smuk
satin finish. Alle dele er fremstillet i rustfrit stål og bærer det velkendte

Kendetegnet af rene linjer og sarte tone-i-tone-farver er

Art. nr.: B-21-19

Emma-serien blevet en ny designklassiker til hverdagen.

Emma brødrister - grå

Kommer brødet direkte fra fryseren, er det ikke noget

Emma brødkasse - grå

Stelton-DNA, hvor enkle linjer og kvalitet er i højsædet.
Design: Søren Refsgaard

problem, da brødristeren har indbygget optøningsfunktion.
Brødet kan desuden ristes præcis som det foretrækkes,

Vejl. butikspris pr. sæt 1.798,95 kr.

takket være den variable bruningskontrol.

BTB pris ekskl. moms pr. sæt 800 kr.

Dansk design og funktionalitet er kombineret i den fine

GAVEBUDGET OVER 800 KR

Emma brødkasse, der vil pryde køkkenbordet samtidig
med, at den holder brødet friskt. Den er rummelig og ideel
til opbevaring af både brød og kager. Emma brødkassen
er udført i lakeret stål. De sarte, diskrete nuancer,
der kendetegner Emma-serien, står i smuk kontrast til
bøgehåndtagets varme glød.
Design: HolmbäckNordentoft

Art. nr.: B-20-9
Sixtus skærebræt – egetræ
Sixtus forskærerkniv
Sixtus forskærer gaffel
Sixtus stegepalet
Sixtus grilltang
Vejl. udsalgspris 2.599,75 kr. pr. sæt
B2B pris ekskl. moms 800 kr. pr. sæt

@steltondesign / @ rig_tig

@steltondesign / @ rigtigdesign

@steltondesign / @ rigtigdesign
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