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2-i-1 design i ny farve
DESIGN AF JENS FAGER & SØREN REFSGAARD / RELEASE DATO: 1. AUGUST 2019

Foretrækker du neutrale toner i køkkenet, er der godt nyt til dig. De originale silikone-
grydelapper og populære skærebrætter fra RIG-TIG kommer nemlig nu i en ny farve.  

HOLD-ON er moderne grydelapper og bordskånere i ét. Bag designet med det smukke 
origamimønster står Søren Refsgaard, der igennem flere år har udviklet en række innova-
tive og funktionelle produkter for RIG-TIG. HOLD-ON er lavet i silikone, der er mere varme- 
isolerende end konventionelle grydelapper af stof og tåler op til 230 °C varme. Den 
unikke struktur i materialet gør grydelapperne ekstra bøjelige og sikrer et utroligt godt 
greb om både gryder og bradepander. HOLD-ON kan desuden også bruges som smarte 
bordskånere under varme retter og skulle de blive beskidte, får de blot en tur i opvaske-
baljen eller opvaskemaskinen.

HOLD-ON sælges i sæt af 2 stk. og findes, udover den nye sorte version, allerede i flere 
flotte farver som dusty green, misty rose pg dark blue. 

CHOP-IT skærebrætsæt, designet af Jens Fager, kommer nu i en ny farvekombination 
med et sort, et hvidt og et gråt skærebræt. De tre farver gør det let at holde forskellige 
typer madvarer adskilt på hver sit bræt, og de neutrale nuancer sikrer, at de passer ind i 
hvert et køkken. 

Skærebrætterne står i en praktisk og stilfuld holder, der optager et minimum af plads på 
køkkenbordet og forhindrer brætterne i at kure og falde ud på køkkenbordet. Den smarte 
holder er desuden også er designet til brug som bakke til opsamling af f.eks. de snittede 
grøntsager eller det afskårne affald.

Med HOLD-ON og CHOP-IT får du altså flere funktioner i ét design og de nye udgaver vil 
kunne findes på hylderne fra september.

PRODUKTINFO: CHOP-IT
Materiale: Plast (PP og ABS)
Mål: 4,5 x 23,5 x 32,5 cm
Farve: Hvid, grå, sort
Vejl. pris: DKK 399,95 / NOK 599,95

DESIGNER - Jens Fager (CHOP-IT)
Jens Fager (født 1979 i Sverige) har studeret industrielt design på TUAD University i Japan 
og har en master i indretningsarkitektur & møbeldesign fra Konstfack University, Stockholm. 
Jens Fager har siden 2008 haft eget studie i Stockholm, hvor han arbejder med alt fra 
store indretningskoncepter til det lille funktionelle redskab. Han har bl.a. samarbejdet med 
Absolut Vodka, tegnet lampeserier, møbler og bestik. Da Jens Fager også har en fortid som 
kok, var samarbejdet med RIG-TIG et naturligt skridt. Jens Fager har designet MIX-IT serien, 
målebæger, DRY-IT dørslag, CHEESE-IT parmesankværn, SLICE-IT pizzahjul, CHOP-IT skære-
bræt m.fl. for RIG-TIG.

DESIGNER - Søren Refsgaard (HOLD-ON)
Søren Refsgaard (født 1977) er uddannet fra Design Seminariet i Højer i 2003. Samme år 
etablerede han sin tegnestue i København. Hans arbejde, som er dybt influeret af den 
danske designtradition, er hovedsageligt fokuseret på belysning, møbler og interiør. Søren 
Refsgaards formsprog er enkelt og ofte karakteriseret ved et humoristisk tvist. Søren har 
designet Core termokopper, Scoop kaffe- og tedåser for Stelton og bl.a. CHEESE-IT parme-
sankværn, ZIG-ZAG bordskånere og TRAY-IT brødbakke for RIG-TIG.

FOR MERE INFO ELLER UDLÅN AF PRODUKTER, KONTAKT:
Rikke Kristiansen, PR & Communications Manager, Stelton & RIG-TIG
rik@stelton.dk / +45 22 56 53 48

PRODUKTINFO: HOLD-ON
Materiale: Silikone
Mål: 0,5 X 20,5 X 0,8 cm
Farve: Sort 
Vejl. pris: sæt af 2 DKK 149,95 / NOK 229,95




