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Vandflaske i stramt outfit
DESIGN AF ELISABETH KRENKLER / RELEASE DATO: 1. AUGUST 2019

Tag moderne design med i tasken, til træning, på arbejde eller i skole med den nye, 
flotte CATCH-IT drikkeflaske fra RIG-TIG. 

Flasken er fremstillet i Tritan, et meget robust og glasklart materiale, og udstyret med 
et strikket net, der gør den ekstra god at holde på. Bliver nettet snavset tåler det 
hele en tur i opvaskemaskinen. Med den smarte hank kan flasken hægtes fast på 
rygsækken eller man kan tage hanken om håndleddet for ekstra godt greb. 

Med en kapacitet på 0,6 liter, er flasken hverken for stor eller lille til daglig brug. 
Dette gør den ideel til at have med på farten, så du undgår dumme impulskøb af 
dyrt vand på flaske. Fyld blot flasken igen og igen – den er designet præcis til det 
formål.

CATCH-IT fås i sort eller blå og er i butikkerne fra september.

PRODUKTINFO
Materiale: Tritan, PP, nylonbelagt gummisnor
Mål: Ø 7,5 X 24,5 cm
Volume: 0,6 l
Farve: Blå, sort
Vejl. udsalgspris: DKK 149,95 / NOK 229,95

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

DESIGNER
Med afsæt i sin uddannelse inden for produktdesign fra hendes fædreland Tyskland, 
har Elisabeth Krenkler arbejdet over hele verden, bl.a. Shanghai, Kina, Milano, Italien 
og New York. Med en god fornemmelse for form og proportioner er hun også ekspert 
i at løse meget tekniske udfordringer. Hun kan lide at bruge sine færdigheder til at 
udvikle dagligdags produkter, som alle har råd til. I særdeleshed produkter med en vis 
enkelhed og sjæl, som inspirerer folk til at knytte sig til produktet, så det bliver brugt og 
værdsat i lang tid.

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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