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Pasteller til pigerne
BRING-IT TO GO KOP FRA RIG-TIG

BRING-IT er en flot og praktisk to-go kop til dig, der helst lige skal have en kaffe eller 

te med på farten - hvad enten det er til gåturen med barnevognen, til universitetet, 

på vej til arbejde, eller til et catch-up med veninderne.

BRING-IT er lige dele funktionalitet og design. To-go koppen er udført i dobbeltvæg-

get plast, der sikrer en god termoeffekt. Låget er udstyret med en praktisk klik-knap, 

der kan betjenes med én hånd. Klik blot låget ned, så kan der drikkes fra alle sider af 

koppen, ligesom med en almindelig kop. Klik igen, og koppen er lukket. Du kan altså 

stadig nyde din kaffe, selvom den anden hånd skubber barnevognen eller holder 

på mobiltelefonen.

Termokoppen fås i fire smukke pastelfarver: Pudderrosa, mintgrøn, lysegrå og støvet 

blå. Så hvis du simpelthen bare elsker alt, der er lyserødt, eller gerne vil hjælpe 

miljøet og din egen økonomi, er BRING-IT det rette valg.  

PRODUKTINFO: 

Materiale: Plast og silikone

Mål: Ø 8,5 x 16,5 cm

Volume: 0,34 l

Farve: Pudderrosa, grå, mintgrøn, blå

Vejl. udsalgspris: DKK 129,95 / NOK 199,95

FORHANDLER

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

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 forsøger at tænke smart og gøre en forskel for alle 

køkkenentusiaster, hvilket siden lanceringen har resulteret i en lang række funktionelle 

og prisvindende produkter.
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