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De nye MIX’N’MATCH krus fra RIG-TIG er til dig, som elsker at indrette dit køkken med skøn-
ne farver og personlige detaljer. I sættet med fire krus, har hvert krus sit eget formsprog og 
farve, hvilket giver en uhøjtidelig stemning på køkkenhylden eller bordet.

Med inspiration i loppemarkedsfund og det uperfekte, er MIX’N’MATCH krusene med 
deres farver, skabt til at blive set og lagt mærke til. Mikset med de fire pasteller skaber et 
sommerhusagtigt look, hvor hvert familiemedlem eller gæst kan have sin favorit. 

Skal kaffen eller teen serveres i stuen eller haven er CARRY-ON serveringsbakken en sikker 
hjælper. De høje kanter gør det nemt at holde styr på bakkens indhold, og giver samtidigt 
et godt greb, når den bæres. Med det minimalistiske design og den fine lysegrå farve, 
passer CARRY-ON sammen med de fleste stel.

Skal der et ekstra pift af sommer på bordet, kan den charmerende POUR-IT kande i en 
frisk solgul farve bruges både til servering af saft eller til en smuk buket af vilde blomster.

MIX’N’MATCH krusene og CARRY-ON serveringsbakken vil kunne findes online og i butik-
kerne fra marts 2020.

PRODUKTINFO

MIX’N’MATCH krus
Materiale: Glaseret stentøj
Mål: 9,3 x 12,5 x 7 cm / Volume: 0,3 l.
Farve: Sæt med 4 pastelfarver – blå, gul, lyserød, grøn
Vejl. udsalgspris: DKK 199,95

CARRY-ON serveringsbakke
Materiale: Rustfrit stål
Mål: 47 x 30 x 5 cm
Farve: Lysegrå
Vejl. udsalgspris: DKK 299,95

POUR-IT kande
Materiale: Stentøj
Mål: 17,5 x 11 x 16,5 cm
Volume: 1 l
Vejl. udsalgspris: DKK 249,95

DESIGNER

Daniel Debiasi & Federico Sandri (MIX’N’MATCH)
Daniel Debiasi (født 1981, Bolzano), uddannet industriel designer fra Politecnico di Milano, 
og Federico Sandri (født 1977, Verona), uddannet i industrielt design på IUAV University i 
Venedig, grundlagde sammen en tegnestue i 2010. Den italienske designduo arbejder med 
produktdesign af interiør, belysning og møbler og inspireres af interaktionen mellem rumlige, 
kulturelle og adfærdsmæssige observationer til at skabe smukke designobjekter. Daniel 
Debiasi & Federico Sandri har designet Collar-serien for Stelton samt FROTHY mælkeskum-
mer og HERBS vuggekniv og urteskærebræt for RIG-TIG.

Søren Refsgaard (CARRY-ON)
Søren Refsgaard (født 1977 i Danmark) 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 desuden designet Core termokopper, Scoop kaffe- og tedåser for Stelton og bl.a. 
CHEESE-IT parmesankværn, TRAY-IT brødbakke for RIG-TIG.
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Pierre Foulonneau (POUR-IT)
Pierre Foulonneau blev født i 1979, Nantes, Frankrig. Her studerede han industrielt design 
på L’École de Design Nantes Atlantique, hvor han blev uddannet i 2003. Pierre Foulonne-
aus uddannelse omfattede også et studieophold på Det Laplands Universitet, Rovaniemi, 
Finland, Fakultet for Kunst og Design. Efter sin eksamen flyttede han til Milano for at sama 
bejde med George J. Sowden på talrige projekter for berømte internationale kunder. Pierre
Foulonneau har spillet en central rolle i udviklingen af brandet Sowden. Han har desuden 
designet de populære GOODIES opbevaringsglas fra RIG-TIG.

RIG-TIG
RIG-TIG betyder ”lige, som det skal være”. Vi har fokus på at få designet helt rigtigt, så 
form og funktion er i perfekt balance, og alle produkter fungerer optimalt, når der er travlt 
i køkkenet. ’RIG-TIG’ betyder også, at priserne er helt rigtige - samtidig med at der tages 
hensyn til naturens begrænsede ressourcer gennem en cirkulær tankegang. Udviklet i 
samarbejde med danske og internationale designere, er RIG-TIG kollektionen lig med 
smukke, innovative og prisvindende produkter til madlavning, bagning, servering og 
opbevaring samt livet på farten.
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