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DESIGN AF RIG-TIG / RELEASE DATO: 1. FEBRUAR 2020

Træer har den unikke egenskab, at de bidrager positivt til klimaet, da de optager 
CO2 fra luften, mens de vokser. Med YOUR TREE bliver nedsættelsen af familiens 
CO2-aftryk et sjovt og lærerigt projekt, der med tiden vil bringe stor glæde i haven. 
 
YOUR TREE plantepotte kommer i fire pastelfarver med FSC-certificerede træfrø 
fra enten fyrretræ eller birketræ. Potternes form kan kombineres på forskellig vis 
og sættes sammen til kreative mønstre i vindueskarmen. Det første år vokser træet 
indendørs i potten, hvor man hver uge kan følge med i væksten. Efter et år kan de 
100% bionedbrydelige potter, med de nu små træer, graves ned i haven, hvor træet 
vil vokse videre. 
 
YOUR TREE er en sød, lille gave, med stor omtanke for miljøet. YOUR TREE kan være 
en gave til dig selv eller et hyggeligt familieprojekt, der gør et kompleks tema lettere 
at relatere til for familiens mindste. YOUR TREE gør sig også fint som dåbsgave, 
fødselsdagsgave, værtindegave eller som firmagave. 
 
YOUR TREE kan findes i butikker og online fra marts 2020.

PRODUKTINFO
Materiale: Bambusfibre, majsstivelse, yrretræsharpiks
Mål:  8,3 x 9,5 cm x 7 cm
Farver: Gul, grøn, lyserød, blå
Frø: Birketræ (gul, lyserød). Forventet højde: 20-30 meter / Efter 7 måneder: 15 cm
Frø: Fyrretræ (grøn, blå). Forventet højde: 10-24 meter / Efter 7 måneder: 11-15 cm
Vejl. udsalgspris per plantepotte med frø: DKK 69,95

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

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 tan-
kegang. 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.

FOR MERE INFO ELLER UDLÅN AF PRODUKTER, KONTAKT:
Rikke Kristiansen 
PR & Communications Manager, Stelton & RIG-TIG
rik@stelton.dk / +45 22 56 53 48






