Drøm stort med Montana Mini
Montana introducerer Montana Mini, en serie af ukomplicerede, alsidige opbevaringsmoduler. Montana
Mini fås i tre varianter og kun ti farver, hvilket gør den til det lette valg.

“Med Montana Mini gør vi vores design og håndværk tilgængeligt for et større publikum.
Med dens mange funktionaliteter ser vi Mini som et designprodukt, som du kan have med
dig hele livet fra ung til gammel,” siger Joakim Lassen, CEO for Montana.
Produktserien består af et modul, som måler H 35,4 x B 35,4 x D 25 centimeter, i tre versioner: åben,
lukket eller med hylder. De er alle fremstillet af det velkendte Montana-MDF, som har en tykkelse på

bare 8 millimeter. Som den originale Montana er Montana Mini fremstillet af materialer i høj kvalitet i
Danmark på virksomhedens egen fabrik på Fyn.
Modulerne har to indlejrede magneter med en mat kromoverflade, som er synlig på begge sider af
modulet. Magneten er en designdetalje, som er unik for Montana Mini, og en funktion, der hjælper
modulerne til at flugte med hinanden.
Som det originale Montana System har Montana Mini afrundede kanter, manglende hjørner og
tilbagetrukne fronter, hvilket gør Minierne til et ægte Montana-ikon, der giver dig mulighed for at
indramme og fortælle en personlig historie. Montana Mini er kun 8 millimeter tyk og fremstår dermed
lettere end det oprindelige Montana 12 mm system. Montana Mini vil blive tilgængelig via en udvidet
distribution, online såvel som i fysiske butikker, i kraft af en lavere pris og en afsendelsestid på kun 1-2
dage.

Poetiske farver
Montana Minis farvepalette indeholder ti poetiske og komplekse vandbaserede lakfarver, som er udviklet i
samarbejde med farveekspert og designer Margrethe Odgaard. De har alle en visuel og sensorisk appel
og er relateret til hinanden, hvilket betyder, at de passer sammen uanset, hvordan de kombineres.

Montana Mini er certificeret med EU’s miljømærke
Som det originale Montana System bærer Montana Mini EU’s officielle miljømærke. Certifikatet ser på
hele produktets livscyklus, fra udvinding af råmaterialer til produktion, for at reducere den overordnede
miljøpåvirkning. Montana er blandt de første møbelvirksomheder, der har opnået det højagtede mærke.

For mere end 25 år siden introducerede Montana deres første grønne regnskab i samarbejde med
Miljøstyrelsen i Danmark, og i dag bærer virksomheden det danske indeklimamærke og standarderne ISO
14001 (miljømæssig) og OHSAS 18001 (erhvervsmæssig sundhed og sikkerhed). EU’s miljømærke blev
føjet til listen i 2019.
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åbent modul: DKK 1.195
modul med hylder: DKK 1.395
modul med låge: DKK 1.595
topplade *6: DKK 395
topplade *12: DKK 595

Montana Mini opstilling med ni moduler i farverne Mist, Amber
og Monarch. Pris inkl. moms: DKK 12.355.

Montana Mini opstilling med tre moduler i farverne Mist og
Amber. Pris inkl. moms: DKK 5.380.

Montana Mini opstilling med otte moduler i farverne Nordic og Mushroom.
Pris inkl. moms: DKK 10.960.

Montana Mini opstilling med fem moduler i farverne
Camomile, Mist og Rhubarb. Pris inkl. moms: DKK 7.770.

Montana Mini opstilling med seks moduler i farverne New
White, Vanilla og Anthracite. Pris inkl. moms: DKK 8.765.

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 lancerede 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.

