Pressemeddelse
Maj 2018
MONTANA FREE
NYT FRITSTÅENDE REOLSYSTEM

Montana lancerer et nyt og fritstående reolsystem, Montana Free, designet af Jakob
Wagner. Montana Free føjer sig til det klassiske Montana system, hvis designfilosofi
bygger på friheden til at forandre og udtrykke sig. Montana Free tager Montanas vision
om at tage ejerskab på opbevaringskategorien videre og føjer det fritstående reolsystem
til det i forvejen vidtfavnende Montana System med de uendelige muligheder.
Sæt dit mærke. Skab dit rum. Fortæl nye historier. Montana Free reolsystem er designet til nye
måder at bo på. Fritstående, let at kombinere, uimodståelig mobilt.
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Montana Free er designet til at bestå. Men også til at forandre sig. Fordi livet forandrer sig. Dit
humør og dine behov forandrer sig. Og det gør Montana Free også. Flyt møblet rundt, udvid
det, tilføj flere farver. Fyld det med minder og del det med nogen. Montana Free er ikke blot et
møbel, men et stort, åbent kanvas.
Montana Free reolsystem består af 12 faste opstillinger, som kan vælges med eller uden en
indskudt hylde. De 12 opstillinger varierer i størrelse og funktion fra den helt lave bænk med to
hylder, som kan placeres under et vindue – til den store opstilling med seks hylder i højden,
perfekt som en luftig og dekorativ rumdeler, eller som monumental reol op ad en væg. Med de
fleksible stofplader, som frit kan tilkøbes, kan man lege med farver og udtryk, skabe mindre rum
samt bryde og forandre reolens gennemsigtighed.
Montana Free reolsystem er opbygget af lakerede MDF-hylder i dybde 38 cm adskilt af slanke
stager. Stagerne giver et let og svævende udtryk, som understreger de horisontale hylder.
Hylder og stager fås i fire lakfarver: New White, Fjord, China Red og Black. Panelerne er
beklædt med tekstilet Remix 2 fra Kvadrat og findes i farverne Purple, Stone, Grey, Natural,
Rust, Lilac, Nude og Mustard.
Montana Free leveres som flat-pack og samles hurtigt og let uden brug af værktøj.
”Vi har skabt et nyt opbevaringssystem, der taler samme sprog som det klassiske Montana
system, og som tilfører en ny blødhed og taktilitet til den bestående verden af fritstående
opbevaringssystemer. Jakob Wagner har løst opgaven til perfektion,” siger Joakim Lassen,
direktør for Montana Furniture.
Jakob Wagner
Jakob Wagner, født i København i 1963, har en bachelor i Design Engineering og en master i
produktdesign ved Art Center College of Design i Schweiz. Jakobs designs har været udstillet i
hele verden, og den danske designer har vundet flere internationale designpriser.

"Jeg har taget udgangspunkt i Montanas design DNA, men skabt et fritstående system, der
tilfører nye opbevaringsmuligheder og giver endnu mere frihed til personlig kuratering af sit
hjem.”
Jakob Wagner
Priser: Fra kr. 3.500 – 14.500. Paneler kr. 650 - i butik fra medio august
For yderligere information og priser, venligst kontakt:
Montana Furniture
Annette Spanggaard
E-mail: as@montana.dk
Mobil: 29 26 20 24
Pressemeddelelser og billeder: http://www.montana.dk/en/montana/press/
For mere inspiration, venligst besøg montana.dk
Følg Montana:
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Den danske familievirksomhed Montana Furniture, etableret i 1982, er ledende inden for opbevaring
og møbler til hjem og moderne kontormiljøer. Montana systemet er designet af grundlæggeren,
Peter Lassen, i dag ledes virksomheden af sønnen, Joakim Lassen. Det fleksible modulsystem og
den inspirerende, miljøvenlige farvepalette, produceret på egen fabrik i Danmark, giver uendelige
muligheder og frihed til at indrette sig personligt. Montana tilbyder også bord- og stoleserier designet
af Arne Jacobsen, Verner Panton, Stefan Wewerka, Peter Lassen, Joakim Lassen, schmidt hammer
lassen design, Salto & Sigsgaard samt det nye Montana Free reolsystem af Jakob Wagner.
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