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køleskabet
DESIGN AF FRANCIS CAYOUETTE / RELEASE DATO: 1. AUGUST 2019

Den populære COOL-IT er en stilren og funktionel glaskaraffel designet af canadiske 
Francis Cayouette. Med COOL-IT karaflen har du altid noget koldt og lækkert klar til 
servering, hvad enten det er vand, juice eller frisklavet saft. 

Pift eventuelt almindelig vand op med isterninger og agurkestænger, ingefær, lime 
eller mynte – eller find din helt egen favoritsmag. Så har du en indbydende og 
velsmagende forfriskning klar til gæsterne i den smukke, klare glaskaraffel.

COOL-IT er den perfekte kombination af design og funktionalitet; Karaflen passer 
perfekt på hylden i køleskabsdøren og den smarte åbne-lukke-funktion kan hånd-
teres med et enkelt tryk med tommelfingeren: Vip blot kuglen nedad, og skænk op, 
og vip kuglen op igen for at lukke karaflen til, så hverken skidt eller uønskede insekter 
falder ned i flasken. 

COOL-IT kommer dette efterår i to nye farver, dusty green og sort, som vil være 
på hylderne fra september. Dermed findes COOL-IT karaflen nu med låg i fem fine 
farver: Blå, grå, terrakotta, dusty green og sort. 

PRODUKTINFO
Materiale: Glas og gummi
Mål: Ø 9,6 x 31 cm / Volume 1,5 l
Farve: Dusty green, sort (samt grå, blå og terrakotta)
Vejl. udsalgspris: DKK 189,95 / NOK 279,95

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

DESIGNER 
Francis Cayouette (født 1969 i Canada), uddannet industriel designer fra University of 
Montreal, etablerede tegnestuen Unit 10 Design i 1999 i København. Francis Cayou-
ette samarbejder med skandinaviske og internationale brands om produktudvikling i 
større og mindre skala inden for interiør og møbeldesign. Unit 10 Design har bl.a. desig-
net adskillige produkter for RIG-TIG, den prisbelønnede stentøjsserie Theo for Stelton 
og vaserne Hoop.

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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