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PRODUKTNYHETER

EVERYDAY
OPPVASKHÅNDKLÆR OG OPPVASKKLUTER
Det tidløse oppvaskhånklet EVERYDAY av myk bomull i høy kvalitet har en
fantastisk tørkeevne. Opplev gleden med et oppvaskhåndkle som er både
elegant og praktisk og med stropper til oppheng. EVERYDAY-serien som består
av oppvaskhåndklær og oppvaskkluter, pynter opp på kjøkkenet, både i bruk
og når de henger til tørk.
VEDLIKEHOLD
EVERYDAY serien tåler vask på opptil 60° C og kan tørkes i tørketrommel på lav
varme, det må forventes en krympeprosent på opp til 5%.
TEKNISKE DATA
Kolli: 4
Materiale: Bomull
Høyde: Oppvaskhåndkle: 70 cm / oppvaskklut: 33 cm
Lengde: Oppvaskhåndkle: 50 cm /oppvaskklut: 33 cm
Art. nr.: Oppvaskhåndklær, sett a 2 stk. – grey / nude / teracotta: Z00113
Art. nr.: Oppvaskkluter, sett a 3 stk. – grey / nude / teracotta: Z00114
Design: RIG-TIG, 2018
• Tidløst design
• Pryder kjøkkenet – også når det ikke er i bruk
• Stor tørkeevne
• 100% bomull i høy kvalitet
• Tåler vask på 60° C og tørketrommel på lav varme

60°C

Veil pris; oppvaskhåndklær 2 stk 229,- / oppvaskkluter 3 stk 129,-

LOOP
SALT ELLER PEBER KAR
LOOP er en funksjonell og vakker skål designet til salt og pepper. Lokket på
LOOP vippes ved et lett skyv, så det er lett å ta fingersalt ved bordet eller ved
komfyren. Skålen er produsert i stentøy og lokket er av bæredyktig bambus og
vipper selv på plass og beskytter saltet.
VEDLIKEHOLD
Bambuslokket bør oljes med vegetabilsk olje før det tas i bruk, og deretter
én gang i måneden for optimal holdbarhet. Generell rengjøring med varmt og

Böttcher Henssler Kayser

mildt oppvaskmiddel. Legg aldri lokket i vann og tørk det alltid av med et rent

Moritz Böttcher (født 1978) og Sören Henssler

oppvaskhånkle. Skålen tåler oppvaskmaskin.

(født 1974) har begge studert produktdesign

TEKNISKE DATA

felles tegnestue i Berlin. Nikolaus Kayser (født
1978), utdannet industridesigner fra Muthesius

Kolli: 6

Kunsthochschule i Kiel, ble en del av teamet

Materiale: Stentøy, bambus

i 2013. Trioen Böttcher Henssler Kayser,

Diameter: 9 cm
Høyde: 5,5 cm

arbeider med produktdesign for internasjonale brands innnenfor forbruksvarer, møbler,
belysning og tekstiler og har prestisjefylte

Farge: White

designpriser sånn som, Good Design, flere iF

Art. nr.: Z00081

designpriser og Red Dot designpriser, særlig

Design: Böttcher Henssler Kayser, 2018
• Praktisk stentøy skål til salt eller pepper
• Anvendelig på middagsbordet eller ved komfyren
• Lokket holder salt/pepper rent
• Det anbefales å olje lokket med vegetabilsk olje før
bruk, og deretter med jevne mellomrom.
• Lokket tåler ikke oppvaskmaskin – skål tåler oppvaskmaskin

Veil pris; 199,-

på Hochschule Hannover og etablerte i 2007

kan den ettertraktede «beste av det beste»
Red Dot Award trekkes frem.

MIX-IT
DESILITERMÅL
MIX-IT desilitermål hører til MIX-IT-serien bestående av vispeboller og dørslag
i forskjellige størrelser. Serien er designet av svenske Jens Fager. MIX-IT
desilitermålet er som vispebollene av melamin med en ideel kant, som man
kan helle fra hele veien rundt. Desilitermålet har en praktisk hank, som gjør
den lett å holde på og helle av. Målene: 0,5 dl og 1 dl er markert innvendig.
TEKNISKE DATA
Kolli: 6

Jens Fager

Materiale: Melamin

Jens Fager (født i 1979 i Sverige) har studert

Diameter: 8 cm

industridesign ved Tohuko University of Art

Bredde: 10 cm
Høyde: 7,2 cm

and Design (TOHU) i Japan og har en mastergrad i interiørarkitektur og møbeldesign fra
kunst- og designhøyskolen Konstfack i Stock-

Volume: 0,5 dl / 1 dl

holm. Han har siden 2008 hatt sitt eget atelier

Farge: Green

i Stockholm, hvor han jobber med alt fra store

Art. nr.: Z00210
Design: Jens Fager, 2018

interiørkonsepter til små, funksjonelle redskaper. Han har bl.a. samarbeidet med Absolut
Vodka, tegnet lampeserier, møbler og bestikk.
Siden Jens Fager også har en fortid som kokk,

• Praktisk desilitermål med målene: 0,5 dl og 1 dl
• Passer med resten af MIX-IT-serien

ta. Han har designet MIX-IT serien, målebeger,
DRY-IT dørslag, CHEESE-IT parmesankvern,

• Der kan helles fra desilitermålet hele veien rundt

SLICE-IT pizzahjul, CHOP-IT skjærebrett mfl. for

• BPA- og ftalatfri

RIG-TIG.

• Tåler oppvaskmaskin

Veil pris; 79,-

var samarbeidet med RIG-TIG et naturlig skritt å

SHARP BRÖDKNIV, KOCKKNIV,
SANTOKUKNIV & GRØNNSAKSKNIV
Gode kniver i kjøkkenet er uunværlig til både de helt spesielle måltider og i
hverdagen. Funksjonalitet, ergonomi og enkelhet er fusjonert i denne elegante knivserien, SHARP, som vil passe til ethvert kjøkken og gjøre kjøkkensjefen
tilfreds. Sebastian Holmbäck har skapt knivserien i japansk stål i høy kvalitet
med en sublim skjæreopplevelse. SHARP kniver er lette å bruke og rengjøre
og sikrer med det ergonomiske håndtak et godt og behagelig grep, som gjør
matlagingen til en fornøyelse.
Sebastian Holmbäck

VEDLIKEHOLD

Sebastian Holmbäck (født1971)er utdannet

Oppbevar alltid kjøkkenkniver i en knivholder eller på en knivmagnet for at

industridesigner fra Danmarks Designskole. Fra

unngå riper, og at de blir sløve. Kjøkkenkniver bør alltid kun vaskes for hånd i
varmt vann med oppvaskmiddel. Tåler ikke oppvaskmaskin. Knivene bør slipes

han med produktdesign innenfor møbler, belysning og interiør og har mottatt utallige priser.

av en profesjonell knivsliper eller med et verktøy beregnet til å slipe kniver

Sebastian har i samarbeid med Ulrik Nordentoft

med.

(NordentoftHolmback) designet de populære

TEKNISKE DATA
Kolli: 2
Materiale: Japansk stål 420J2
Lengde: Brödkniv: 38 cm, kockkniv: 34 cm, santokukniv: 30 cm,
grønnsakskniv: 28 cm
Bredde: 1,8 cm
Høyde: 4,5 / 4 cm
Art. nr.: Z00350 brödkniv, Z00351 kockkniv, Z00352 santokukniv,
Z00353 grønnsakskniv:
Design: Sebastian Holmbäck, 2018
• Ergonomisk og lett knivserie, som er enkel å bruke
• Behagelig grep
• Høy stålkvalitet
• Tåler ikke oppvaskmaskin
Veil pris; brødkniv 379,-/ kokkekniv 379,-/ santokukniv 379,-/ gr.sakskniv 299,-

designstudiet: Sebastian Holmbäck, arbeider

og prisbelønnede serier: Emma og Pure Black
knivserier for Stelton.

NEW

BOX-IT
BRØDBOKS
BOX-IT er på samme tid en smart og stilfull brødboks, som passer i de fleste
kjøkkener og holder brødet ferskt i lengre tid. Brødboksen er laget av melamin
og lokket, som også fungerer som skjærebrett, er laget av solid bambustre.
Brødboksen har blitt en klassiker i RIG-TIG sortimentet og fås i sort, hvit, grå
og nå også i mørk blå.
VEDLIKEHOLD
Bambuslokket bør oljes med vegetabilsk olje før det tas i bruk og med jevne

Jehs+Laub

mellomrom for å optimere holdbarheten. Generelt renhold med varmt vann

Designerduoen Markus Jehs (født 1965 i Tysk-

og eventuelt mildt oppvaskmiddel. Legg aldri lokket i vann og tørk alltid med

land) og Jürgen Laub (født 1964 i Tyskland)

et rent oppvaskhåndkle. Lokket tåler ikke oppvaskmaskin. Brødboksen tåler
oppvaskmaskin.

møttes under utdannelsen til industridesigner
på Hochschule für Gestaltung Schwäbisch
Gmuend i Tyskland. Tegnestuen: Jehs+Laub ble
etableret i 1994 med fokus på design av møb-

TEKNISKE DATA
Kolli: 2
Materiale: Melamin, bambus
Bredde: 22,7 cm
Lengde: 34,5 cm
Høyde: 12,3 cm
Art. no.: Z00038 (black), Z00038-1 (white), Z00038-3 (warm grey),
NYHET: Z00038-4 (dark blue)
Design: Jehs+Laub, 2012 / 2018
• Dobbelt funksjonalitet – lokk og skjærebrett i ét
• Bambuslokk tilfører en flott kontrast
• Bæredyktig, hardfør bambus
• BPA- og ftalatfri
• Brødboks tåler oppvaskmaskin – ikke lokket
• Vinner av designprisen: German Design Award 2015

Vei pris; 499,-

ler, interiør og belysning og duoen har vunnet
adskillige internasjonale designpriser. Utover
BOX-IT brødbokser for RIG-TIG har Jehs+Laub
designet vegg uret: Time for Stelton

NEW

BOX-IT
SMØRBOKS
BOX-IT smørboks pynter opp ethvert frokostbord. Bruk BOX-IT smørboks til
ditt favorittsmør. Den passer til de fleste størrelser. BOX-IT smørboks matcher
RIG-TIGs populære BOX-IT brødboks, som har vunnet flere designpriser
VEDLIGEHOLDELSE
Bambuslokket bør oljes med vegetabilsk olje før det tas i bruk og med jevne
mellomrom for å optimere holdbarheten. Generelt renhold med varmt vann
og eventuelt mildt oppvaskmiddel. Legg aldri lokket i vann og tørk alltid med

Jehs+Laub

et rent oppvaskhåndkle. Lokket tåler ikke oppvaskmaskin. Smørboksen tåler

Designerduoen Markus Jehs (født 1965 i Tysk-

oppvaskmaskin.

land) og Jürgen Laub (født 1964 i Tyskland)

TEKNISK DATA

på Hochschule für Gestaltung Schwäbisch
Gmuend i Tyskland. Tegnestuen: Jehs+Laub ble

Kolli: 4

etableret i 1994 med fokus på design av møb-

Materiale: Melamin, bambus.

ler, interiør og belysning og duoen har vunnet

Bredde: 11,5 cm
Lengde: 15 cm
Høyde: 6,5 cm
Art. no.: Z00096-1 (black), Z00096 (white), Z00096-2 (warm grey),
NYHET: Z00096-4 (dark blue)
Design: Jehs+Laub, 2015 / 2018
• Passer til de fleste størrelser smør og smørbare blandingsprodukter
• Passer også til Kærgården og Lurpak
• Fri for BPA og phthalater
• Smørboks tåler oppvaskmaskin – ikke lokket
• Melamin med bæredygtigt bambuslåg
• Matcher BOX-IT brødkassen

Veil pris; 279,-

møttes under utdannelsen til industridesigner

adskillige internasjonale designpriser. Utover
BOX-IT brødbokser for RIG-TIG har Jehs+Laub
designet vegg uret: Time for Stelton

NEW

HOLD-ON
GRYTEKLUTER, 2 STK.
HOLD-ON er moderne grytekluter og bordskånere i ett. HOLD-ON gryte
kluter er laget av silikon som tåler opptil 230 graders varme. Unngå å brenne
fingrene – gryteklutenes struktur sikrer et godt grep og er mer varmeisolerende enn de tradisjonelle gryteklutene i stoff. HOLD-ON kan også brukes
som smarte bordskånere under varme retter. I tillegg er de lette å rengjøre: Gi
dem en runde med oppvaskbørsten eller kjør dem i oppvaskmaskinen for et
hygienisk resultat.
Søren Refsgaard

Vinner av designprisen Red Dot Award 2017 for produktdesign.

Søren Refsgaard (født 1977 i Danmark) er
utdannet fra Design Seminaret i Højer i 203

TEKNISKE DATA
Kolli: 6

København. Hans arbeide, som er dypt Influert
av den danske designtradisjon, er hovedsake-

Materiale: Silikon

lig fokusert på belysning, møbler og interiør.

Bredde: 20,5 cm

Søren Refsgaards formspråk er enkelt og ofte

Lengde: 20,5 cm
Høyde: 0,8 cm

karakterisert ved en humoristisk tvist. Søren
har designet Core termokopper, Scoop kaffe- og
tebokser for Stelton og bl.annet CHEESE-IT

Farge: Grey, misty rose, light grey, NYHET: dark blue

parmasankvern, ZIG-ZAG bordskånere, TRAY-IT

Art. nr.: Z00208 (grey), Z00208-1 (misty rose), Z00208-2 (dusty green),

brødfat for RIG-TIG.

NYHET: Z00208-4 (dark blue)
Design: Søren Refsgaard, 2016 / 2018
• Selges i sett à 2 stk.
• Laget av silikon som tåler opptil 230 grader
• Kan brukes som grytekluter og bordskånere
• Vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin for et hygienisk resultat
• Moderne design i nye farger
• Vinner av designprisen: Red Dot Award 2017

Veil pris; 229,-

– samme år etablerte han sin tegnestue i

COOL-IT
VANNKARAFFEL
NEW

Denne pene og funksjonelle karaffelen kommer i vår med nye farger: dark grey
og terracotta. Oppbevar karaffelen i kjøleskapet med f.eks. vann, juice eller
saft oppi, så du alltid har kald drikke tilgjengelig – klar til å serveres til frokost,
lunsj eller middag. Piff opp vannet med agurk, ingefær, lime eller mynte – eller
finn din helt egen favorittsmakstilsetting. Karaffelen har en smart åpne-/
lukkemekanisme: Du vipper bare kulen ned eller opp.
VEDLIKEHOLD

Francis Cayouette

Kulen kan ikke vaskes i oppvaskmaskin, kun glassflasken

Francis Cayouette (født 1969 i Canada), utdannet industridesigner fra University of Monreal,

TEKNISKE DATA
Kolli: 4

i København. Francis Cayouette samarbeider
med skandinaviske og internasjonale brands

Materiale: Glass og BPA-fri plast

om produktudvikling i større og mindre skala

Høyde: 31 cm

innenfor interiør og møbeldesign. Unit 10 har

Diameter: 9,6 cm
Volum: 1,5 l
Art. nr.: Z00071-3 (dark grey), Z00071-4 (terracotta),
NYHET: Z00071-5 (dark blue)
Design: Francis Cayouette, 2014 / 2018
• Benytt karaffelen til vann, juice eller saft
• Oppbevar karaffelen i kjøleskapet så du alltid har kald drikke tilgjengelig
• Enkel åpne-/lukkemekanisme – vipp bare kulen ned eller opp
• Kulen kan ikke maskinvaskes, kun glasflasken
• Vinner av designprisen: iF Gold Award 2015

Veil pris; 269,-

etablerte tegnestuen Unit 10 Design i 1999

bl.a. designet adskillige produkter for RIG-TIG
og den prisbelønnede stentøysserie Theo for
Stelton og senest vasene Hoop.

