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PANTON ONE – KLÆDT I NYE FARVER OG PAPIRSNOR 

 

 

 

Naturlige materialer møder den futuristiske verden, som farverige Panton skaber. 

Det allerførste stoledesign af Verner Panton fra 1955, Panton One, relanceres med et nyt udseende – 
håndvævet med papirsnor i farverne Sort og natur – og i nye farver. Papirsnor giver stolen nyt udseende og en 
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ny fornemmelse, der giver mulighed for interessante kombinationer af materialer. En nyhed er også den ramme 
i krom, der nu kan fås.  

 
Naturlige materialer og flotte håndværksmæssige detaljer 
Papirsnoren giver stoleserien Panton One et nyt udtryk. Det FSC®-certificerede papirsnor er et naturligt materiale, 
der er lavet af papir fra bæredygtige skove. Snoren er stærk og komfortabel at sidde på og belagt med et tyndt lag 
voks, som gør tråden resistent og nem at vedligeholde. Panton Ones spisestol samt barstolen og køkkenversionen 
kan fås i papirsnor.  

 
 

"Man sidder mere komfortabelt på en farve, som man kan lide", Verner Panton. 
 
 
En ny farvepalet 
Stolen Panton One genintroduceres i et nyt sæt farver, der er både klassiske og tidløse, moderne og altid 
harmoniske i kombinationer. Strengen kommer i en ny palet af farver, der spænder fra lys til mørk, og fra støvet til 
frisk. Rammen kommer i Beige, Sort-rød, Sort, Silkegrå, Krom og som sædvanligt i rustfrit stål, som gør stolen 
anvendelig til udendørs brug. Alle fire versioner af stolen Panton One fås i den nye farvepalet. Vælg den 
kombination af farve til streng og ramme, du ønsker.  
 
Priser 
Panton One med stel i blank krom / papirsnor: Fra 3.100 DKK inkl. moms 
Panton One med lakeret stel / snor: Fra 2.570 DKK inkl. moms 
 
 

 
 

For yderligere oplysninger kan du kontakte: 
 

Montana Furniture 
Rikke Glad  

E-mail: presse@montana.dk  
Mobil: +45 2390 3210 

Pressemeddelelse og billeder: https://montana.presscloud.com 

 
For at få yderligere inspiration kan du gå ind på montanafurniture.com 

 
Følg Montana: 

 

                            
 
 
 
Montana Furniture er en familieejer virksomhed, grundlagt 1982, der er førende inden for opbevaring og møbler til 
private hjem og moderne kontorrum. Montana-systemet er designet af Peter Lassen. Virksomhedens 
administrerende direktør er Peter Lassens søn, Joakim Lassen. Montanas fleksible, modulære system har en 
inspirerende farvepalet og er fremstillet hos Montanas egen fabrik i Danmark. Systemet kan tilbyde uendelige 
muligheder og frihed til at kuratere rum på den ultimativt personlige måde. Montana tilbyder også serier med borde 
og stole, som er designet af Arne Jacobsen, Verner Panton, Stefan Wewerka, Peter Lassen, Joakim Lassen, Schmidt 
Hammer Lassen og Salto & Sigsgaard. Det nye Montana Free-system er designet af Jakob Wagner.  
 
 

 


