LIMITED EDITION
Panton Wire i Matt Gold
For at hylde Verner Pantons enestående måde at arbejde med former og materialer introducerer Montana
en særlig Limited Edition af Panton Wire modulet som Panton designede i 1971. Den særlige udgave er
lavet i stål og belagt med 24 karat mat guld.
Det nære venskab mellem Verner Panton og Peter J. Lassen, grundlægger af Montana, er velkendt. Derfor er det ikke overraskende, at Montana ønsker at hylde en gammel vens designikon ved at lancere en
særlig udgave af den klassiske wirereol. Han var den største blandt alle provokatører, når det kommer til
brugen af stærke farver.

Panton Wire Limited Edition Matt Gold vil være et eksklusivt fokus i et hvilket som helst rum og råbe på
opmærksomhed i koret af andre højtråbende Verner Panton designs. De fleksible moduler er smukke som
enkeltstående elementer, men også i kombination stående på gulvet eller hængt op på en væg. Byg en
let bogreol, brug et enkelt modul på væggen ved siden af din seng eller kombiner fire moduler til et iøjnefaldende sofabord. Man kan også bygge en væg af Panton Wire Limited Edition Matt Gold til at tjene
som en funklende rumdeler.
The Panton Wire Matt Gold Limited Edition sælges hos få eksklusive Montana forhandlere fra 1. november
2019. Den særlige udgave af Panton Wire føjer sig til de eksisterende varianter: Krom, Black, Snow og en
modig blå farve, Monarch, som alle kan købes hos alle Montanas forhandlere.

Produktfakta
Stål belagt med 24 karat mat guld
Der medfølger fire fødder og fire klips per Panton Wire modul til at samle modulerne.
H: 34,8 cm. B: 34,8 cm. D: 34,8 cm
Priser: 1.995 DKK inkl. moms

“Hovedformålet med mit arbejde er at provokere folk til at bruge
deres fantasi. De fleste mennesker opholder sig hele deres liv i grå̊ eller beige konformitet og er
bange for at bruge farver. Ved at eksperimentere med lys, farver, tekstiler og møbler og bruge
den seneste teknologi prøver jeg at vise nye veje for at inspirere folk til at bruge deres fantasi og
gøre deres omgivelser mere spændende.”
Verner Panton

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 familieejet 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 farvepalette
og er fremstillet på 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, Salto & Sigsgaard
og Jakob Wagner. Montana lancerer i 2019 en helt ny farvepalette udviklet i samarbejde med farveekspert Margrethe
Odgaard. Montana bygger på bæredygtige værdier og har flere certificeringer indenfor miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. Derudover blev virksomheden i 2019 tildelt EU's officielle miljømærke EU Ecolabel, som én af de første møbelproducenter i Europa.

