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Når køkkenhaven skal luges eller altankassen have nye blomster, er dette handy sæt 
redskaber helt uundværligt. 

GREEN-IT består af tre praktiske planteredskaber; en skovl, en rive og en lugeske, i en 
størrelse der passer perfekt til altanen eller urtehaven – en fin gaveidé til veninden 
eller vennen med de grønne fingre.

Sammen med de selvvandende urtepotteskjulere GROW-IT, de mindre PLANT-IT 
urtepotter og SWEEP-IT bordfejebakke og kost, har du udstyret klar til at gå i gang 
med din egen lille urtehave. 

GREEN-IT Planteredskaberne er udført i sprøjtelakeret stål, hvilket gør dem både 
robuste og lette at rengøre. De kan holdes sammen med det medfølgende sili-
kone-bånd, så de optager et minimum af plads, og er desuden forsynet med et 
praktisk hul, så de også kan hænges på væggen.

GREEN-IT er på hylderne fra marts – lige i tide til at altankasser, potter og urtehave 
skal gøres klar til en ny sæson.

PRODUKTINFO
Materiale: Sprøjtelakeret stål
Mål: (sæt) H 3,5 cm / L 22 cm / B 8 cm
Farve: Grøn
Vejl. udsalgspris: Sæt med 3 dele DKK 149,95 / NOK 219,95

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

DESIGNER 
Viviana Degrandi (født i 1979 i Italien) er uddannet på Fashion Design & Management 
ai Politecnico di Milano. Viviana bor i Milano og arbejder i sit eget design studio inden 
for produktdesign. Vivana er involveret i en lang række projekter som fælles kende-
tegner sig ved at uanset materiale, er målet at arbejde med innovation uden at æn-
dre karakter: Små, tavse revolutioner, der har resulteret i højere kvalitet, bedre anven-
delighed, lavere produktionsomkostninger og enklere æstetik, der tillader genstanden 
at tale for sig selv. Hun har også designet GREEN-IT planteredskaber for RIG-TIG.

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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