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Farveglad servering
DESIGN AF BELLON & PARTNERS / RELEASE DATO: 1. FEBRUAR 2019

Server alt fra sommerens læskende saft og friskpresset juice til vinterens varme drikke 
i den flotte kande eller den unikke karaffel. 

Borddækningen får et kulørt islæt med kandens glade, gule farve eller karaflens 
varme orange nuance. Designet er muntert og iøjnefaldende, og der er leget med 
formgivningen, så tankerne sendes på rejse tilbage til de glade 50’ere

De flotte kander er udført i glaseret stentøj og tåler mikroovn og opvaskemaskine – 
perfekte til hverdagen. Designet med kandes smukke hank og karaflens praktiske 
greb gør dem gode at hælde af.

POUR-IT kande og karaffel er på hylderne fra maj 2019. 

PRODUKTINFO
Materiale: Glaseret stentøj
Mål: Kande 17,5 cm / 11 cm / 16,5 cm // Karaffel 10,5 cm / 8,5 cm / 24 cm
Volume: 1 l (begge)
Farve: Gul, orange
Vejl. udsalgspris: Per stk. DKK 249,95 / NOK 369,95

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

DESIGNER 
Cédric Bellon har arbejdet med en række førende, internationale brands si-
den 2005 hvor han bl.a. har designet produkter indenfor urmageri, luftfart, tøj 
og kommunikation. Pierre Foulonneau er en produktdesigner med over et årtis 
erfaring. Hans karriere har bl.a. været præget af et tæt samarbejde med den 
britiske designer George Sowden, hvor de udviklede en lang række produkter for 
internationale kunder. Bellon & Partners valgte i 2013 at kombinere deres eksper-
tiser og forstærke deres indsatsområde. De arbejder nu sammen for et panel af 
skandinaviske og internationale mærker, og de har tidligere designet GOODIES 
opbevaringskrukker for RIG-TIG.

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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