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Designer og grundlægger af Montana, Peter J. Lassen, er sovet stille ind,
88 år gammel.
Efter kort tids sygdom sov han, torsdag morgen d. 15. august, stille ind i sit hjem i Nordsjælland.
Peter J. Lassen startede karrieren i søværnet, hvor han blev uddannet som søofficer. I 1954 trådte han
ind i sin svigerfamilies møbelfirma, Fritz Hansen, hvor han fra 1975 til 1979, hvor firmaet blev solgt, var
adm. direktør.

montanafurniture.com

Peter J. Lassen grundlagde møbelvirksomheden Montana Furniture i 1982, som er kendt for reolsystemet
af samme navn, med det karakteristiske design, mange muligheder og masser af farver. I 2015 overtog
sønnen Joakim Lassen ledelsen af familiefirmaet, der fortsætter som familieejet virksomhed.
Peter J. Lassen var en passioneret kunstsamler og ivrig støtte af kunsten. Igennem årene har adskillige
kunstprojekter nydt godt af hans store støtte og engagement. Det gjaldt både etablerede kunstnere,
institutioner såvel som unge talenter.
Peter J. Lassen efterlader sig hustruen Birgitte Lassen og deres tre sønner, otte børnebørn og et
oldebarn.
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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.
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