
Kjære B2B kunde  
– Her er julegavene for 2019!
Det gleder oss å presentere Steltons største innsalgskampanje  

for julegaver 2019! Gaveforslagene består av høyaktuelle nyheter  

og klassikere i ulike prisnivå med fokus på store volum.

Bindende bestilling innen 1. mai 2019. 

For levering november/desember 2019.

 

Mulighetene for innpakning og profilering på de aktuelle  
produkt er store ved ordre over ordre på 3000 stk.  

Spesialtilpasninger er ikke med i pristilbudet, men prissettes på forespørel. 

Ta kontakt for tilbud på mindre antall.



EAN NR ART. NR PRODUCTS NETTOPRISER NOK VEIL. PRIS NOK TILBUD 1000 STK. TILBUD 3000 STK. TILBUD 5000 STK. 

5709846006737 18902 Maya salatsett/serveringssett 343,00 719,00 130,00 115,00 105,00

 
Innkjøpspriser ex. mva. Veil. Utsalgspris inkl. mva.

Design: Tias Eckhoff, 1962

Materiale: Rustfritt stål

Lengde: 25,4 cm

Link til film: https://www.storakerschwartz.com/maya/

Nordmannen Tias Eckhoff er en av Norges største og mest 

prisvinnende designere. Eckhoff designet Maya i 1962, og 

bestikket har siden vært en bestselger med internasjonal 

berømmelse. Maya er ett lite stykke norsk stolthet, og med å 

velge Maya salatsett/serveringssett som julegave for 2019 er 

du med å sette ett tydelig fokus på norsk design.

Norsk designjulegave!  
– en klassiker som vil vare!

 / Julegavene for 2019 Alle priser er i NOK  

https://www.storakerschwartz.com/maya/


EAN NR ART. NR PRODUCTS NETTOPRISER NOK VEIL. PRIS NOK TILBUD 1000 STK. TILBUD 3000 STK. TILBUD 5000 STK. 

5709846023352 795 Foster kanne, 2 l. - steel 476,00 999,00 305,00 299,00 279,00

 
Innkjøpspriser ex. mva. Veil. Utsalgspris inkl. mva.

 

Design: Norman Foster, 2017

Mål: Bred: 12,4 cm, Høyde: 24cm 

Link til Foster-film: https://vimeo.com/stelton

Foster-kannen forener en enkel skulpturell form med myke linjer, 

ett tydelig enkelt formspråk utarbeidet av den annerkjente britiske 

arkitekten Norman Foster. Hans arkitetektfirma er svært inflytelsesrikt  

og har satt sitt preg på byer over hele verden.

Vannmuggen er retro og moderne på samme tid – En klassisk kanne 

som vil tåle tidens tann og passe mange miljø.

Norman Foster  
– harmonisk og moderne

 / Julegavene for 2019 Alle priser er i NOK  



EAN NR ART. NR PRODUCTS NETTOPRISER NOK VEIL. PRIS NOK TILBUD 1000 STK. TILBUD 3000 STK. TILBUD 5000 STK. 

5709846023147 430 Collar termo flaske 0,75 l. - black 276,00 579,00 168,00 160,00 155,00

5709846023383 427 Collar vannflaske 0,75 l. - black 138,00 289,00 82,00 79,00 74,00

 
Innkjøpspriser ex. mva. Veil. Utsalgspris inkl. mva.

Produktene er pakket i hver sin gaveeske, og kan fint kombineres til en større gave om ønskelig.
Med en ordre på min. 3000 stk. kan begge artikler tilbys samlet i én spesialutformet gaveeske. Merkostnad for speialutformet gaveeske er ikke tatt med i pristilbudet. 

· Termosen holder varm drikke varm i lang tid

· Tåler ikke oppvaskmaskin 

 

Design: Daniel Debiasi & Fredrico Sandri, 2018   

Materiale: Rustfritt stål med Teflon-/messingbelegning, plastikk og silikon.   

Mer produktinformasjon på www.stelton.com    

Mål på art. 427.: Diameter 7,5 cm, Høyde: 22 cm.    

Mål på art. 430: Diameter 8,1 cm, Høyde: 26 cm   

Collar termoflaske og vannflaske er eksklusive og elegante 

gaveprodukter som gir deg lyt til å ta kaffen i det fri. Collar 

termoflasken har doble stålvegger, og Collar vannflaske har 

enkle stålvegger. Både vannflaske og termos har samme unike 

formspråk og mattsorte overflate som resten av collar – serien. 

Termoflaskens topp/kopp er belagt med en messingoverflate 

som gir ett moderne og eksklusivt uttrykk.

Collar  
– estetisk turfølge

 / Julegavene for 2019 Alle priser er i NOK  



EAN NR ART. NR PRODUCTS NETTOPRISER NOK VEIL. PRIS NOK TILBUD 1000 STK. TILBUD 3000 STK. TILBUD 5000 STK. 

5709846024151 495 Hurricane lyslykt, 24,5 cm 190,00 349,00 129,00 119,00 109,00

 
Innkjøpspriser ex. mva. Veil. Utsalgspris inkl. mva. 

Med en ordre på min. 3000 stk. kan 2 stk. lyslykter kombineres i én spesialutformet gaveeske for din kunde.
Merkostnad for speialutformet gaveeske er ikke tatt med i pristilbudet.

Design: Maria Berntsen, 2019 

Materiale: Matt sort stentøy og glass

Mål på art. 495: Diameter: 11 cm, Høyde: 24,5 cm

Mål på art. 496: Diameter: 13,5 cm , Høyde: 29 cm 

Med sin velkjente sans for enkelhet har Maria Berntsen designet de 

stilrene Hurricane-lyktene. Hurricane kan brukes hele året som lyskilde  

i hjemmet, både utendørs og innendørs.Det mattsorte stentøy er svært 

værbestandig og kan naturligvis tåle å stå utendørs, også når frosten 

kommer. Blir de etterlatt i regnvær, så sørger designet for at regnet 

renner ut av seg selv. Lyslykten passer både til store og små lys, samt 

telys. Stilrene lyslykter som passer alle og alle miljø.

Hurricane  
– stemningsskaper ute og inne

 / Julegavene for 2019 Alle priser er i NOK  



Nytt To Go Concept 2019
Steltons prisbelønnede mest solgte produkt To Go Click forbedres og utvides i 2019

 / Julegavene for 2019 Alle priser er i NOK  


