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knivene
DESIGN AF JEHS+LAUB / RELEASE DATO: 1. AUGUST 2019

Den nye knivblok fra RIG-TIG er en både flot, praktisk og enkel løsning til opbevaring 
af køkkenets vigtigste redskaber: Knivene! 

Med BLOCK-IT har du altid dine knive opbevaret sikkert og lige ved hånden. Kniv-
blokkens ydre er udført i melamin i enten sort eller hvid, som meget let kan tørres 
af, når den trænger til en rengøring. Den er er så tilpas tung, at den står solidt på 
bordet, når man midt i madlavningen rækker ud efter en køkkenkniv. Toppen af 
knivblokken er udført i bæredygtig bambus med syv slidser i varierende bredder, 
som gør det muligt at finde en egnet plads til enhver kniv. Fordi knivene hænger frit, 
sikrer BLOCK-IT, at de ikke bliver sløve under opbevaring.

BLOCK-IT kan på fin vis kombineres med BOX-IT brødkasse, ligeledes af Jehs & Laub, 
i samme materiale og farver, så køkkenbordet altid er pænt og ryddeligt. Og ønsker 
man et flot sæt køkkenknive i høj kvalitet til en skarp pris, er SHARP køkkenknivene i 
japansk stål et perfekt valg. 

BLOCK-IT knivblokken er på hylderne fra september 2019.

PRODUKTINFO: BLOCK-IT
Materiale: Melamin og bambus
Mål: 21,5 x 9,5 x 25,5 cm
Farve: Hvid, sort
Vejl. udsalgspris: DKK 369,95 / NOK 559,95

FORHANDLER
Kan findes her: https://bit.ly/2I2Rg6c

DESIGNER 
Designerduoen Markus Jehs (født 1965 i Tyskland) og Jürgen Laub (født 1964 i Tysk-
land) mødtes under uddannelsen til industriel designer på Hochschule für Gestaltung 
Schwäbisch Gmuend i Tyskland. Tegnestuen Jehs+Laub er etableret i 1994 med fokus 
på design af møbler, interiør og belysning og duoen har vundet adskillige internati-
onale designpriser. Udover BOX-IT brødkasse og smørboks for RIG-TIG har Jehs+Laub 
designet væguret Time for Stelton.

RIG-TIG
Filosofien bag RIG-TIG er, at alle produkter skal fungere optimalt, når der er travlt i køk-
kenet. Bag produkterne står danske og internationale designere, og mange RIG-TIG 
produkter har spændende, innovative funktioner, mens andre produkter kombinerer 
velkendte funktioner i ét og samme redskab. Produkterne er udført i mange forskellige 
materialer og spænder fra enkle redskaber til komplette produktserier. RIG-TIG forsø-
ger at tænke smart og gøre en forskel for alle køkkenentusiaster, hvilket siden lancerin-
gen har resulteret i en lang række funktionelle og prisvindende produkter. 
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