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flaske i flot design 
DESIGN AF FRANCIS CAYOUETTE / RELEASE DATO: 1. FEBRUAR 2019

DRINK-IT hjælper dig med at holde styr på væskebalancen hvad enten du sidder 
på spinning-cyklen i træningscentret, dyrker yoga, er på vandretur eller sidder foran 
computeren og arbejder. Om du er den meget aktive type eller ej, er vand utroligt 
vigtigt, da et væsketab på bare 1-2 % af din kropsvægt kan sænke din ydeevne 
med 10-20%.

Med DRINK-IT liggende i tasken eller stående foran dig på bordet, bliver det 
hurtigere en rutine at huske at drikke vand i løbet af dagen. Derudover undgår du 
spontane køb af vand på flaske, og bidrager dermed positivt til miljøet.

Skal du på udflugt med familien, kan flasken også bruges til andre kolde drikkevarer, 
såsom saftevand eller juice.

Med sine 0,75 l er vandflasken dejlig rummelig, tåler opvaskemaskine og fås med 
skruelåg i 3 flotte farver. DRINK-IT Kan findes i butikkerne fra marts 2019.

PRODUKTINFO
Materiale: Plastik, Tritan
Mål: Ø 7,8 / H 24,5
Volumen: 0,75 l
Farve: Misty rose, gå, lyseblå
Vejl. udsalgspris: DKK 99,95 / NOK 149,95 

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

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

RIG-TIG
Filosofien bag RIG-TIG er, at alle produkter skal fungere optimalt, når der er travlt 
i køkkenet. 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 produkt-
serier. 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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