Pressemeddelelse efterår 2019

Termokande til tekult
Opfattelsen af Skandinavien som nogle af verdens mest kaffedrikkende nationer er efterhånden en
sandhed med modifikationer. Ifølge undersøgelser drikker danskerne i stor stil te i det daglige og
forklaringen på den øgede interesse er, at moderne tekultur i dag er raffineret, så den både tæller sorte,
røde, hvide og grønne teer. Det har gjort tebrygning og -nydelse til et ritual med krav på sit eget
termodesign, som Rosendahl dette efterår imødekommer med en ny Grand Cru termokande med
integreret tesi og et buttet formsprog, der bevarer hyggen fra den traditionelle keramiske tekande.

Følelsen af en kop dampende varm te mellem hænderne er for mange indbegrebet af hygge og velvære – og
samtidig er teen, ligesom kaffen, blevet en fast følgesvend, der drikkes i større mængder i løbet af
arbejdsdagen og derhjemme. Her kommer den klassiske, keramiske tekande ofte til kort, for ulempen ved
det charmerende design er, at varmen hurtigt forsvinder og sender den inkarnerede tedrikker over i
kaffeuniverset til den traditionelle termokande. Men ikke længere.
Med lanceringen af efterårets te-termokanden styrker Rosendahl nemlig Grand Cru universet med et
funktionelt ”smart living” design, der er skræddersyet til tekulturen, samtidig med at det låner den klassiske
trykknapfeature fra brandets ikoniske termokandedesign. Den nye te-termo har desuden en hyggelig, men

designet formgivning, der løfter kanden fra bordet med et svævende udtryk samt en indbygget tesi, der nemt
klikkes på og af i forbindelse med brygning og gør nyheden til et handy must have for alle teelskere.
Te-termokande (1 L) i sort plast med trykknaplukning koster 499,95 kr. (vejl.)
Nyheden findes i handlen fra primo september.
Fotos og pressemeddelelser kan downloades fra www.rosendahl.dk
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