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PANTONOVA

Montana relancerer Panton-klassiker
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I 1971 designede Verner Panton det modulære Pantonova sofasystem til den danske
restaurant Varna: indbegrebet af 70’er-ånden med psykedeliske former og levende farver.
Siden har Pantonova sofaen fået yderligere kendskab efter den var med i James Bondfilmen The Spy Who Loved Me fra 1977.
I dag står Pantonova sofasystemet stadig skarpt og ikonisk og kan appliceres på mange forskellige
måder i en nutidig kontekst – fra hotel lobbies, receptioner og loungeområder til en skulpturel stol i
designelskerens stue.

"Pantonova sofasystemet er en naturlig forlængelse af det modulære Panton Wire hyldesystem som
Montana har produceret i årevis", siger Joakim Lassen, CEO of Montana Furniture. "Verner Panton var
en talentfuld innovatør og skaber af modulære og ikoniske møbler, der formåede at integrere sig med
den omkringliggende rumlige kontekst, og på den måde opnå at transcendere selve definitionen på et
møbel. Pantonova og Montana er på den måde det perfekte match.”

Et landskab af modulære siddemøbler
Pantonova-serien består af tre forskellige siddemoduler: Linear, Concave eller Convex, som kan
anvendes alene eller kombineres i forskellige formationer som en halvcirkel, en bølge eller i S-form.
Hynderne fås i læder i farverne Brandy og Black og i velour i farverne Aubergine, Camel og Sky såvel
som i vævet tekstil fra Kvadrat i farverne Black, Sand og Shell.

Verner Panton (1926-1998)
Verner Panton er en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige og mest avantgarde danske
designere. Han var uddannet på arkitektskolen og arbejdede et par år hos Arne Jacobsen, inden han i
1955 åbnede egen tegnestue. Igennem hans lange karriere var han eksperimenterende og
nyskabende og arbejdede med både nye former, materialer og produktionsmetoder og ikke mindst
stærke farver, som er et af hans særkender. Panton var en nær ven af Peter Lassen, stifteren og
designeren bag Montana Furniture. Joakim Lassen, Peters søn, og Montanas CEO bevarer stadig i dag
en nær relation til Panton-familien – Marianne og Carin, Pantons kone og datter.
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Priser: Linear, Concave og Convex
Priser krom: 11.000 DKK inkl. moms
Priser pulverlakeret: 8.000 DKK inkl. moms
Priser Hynder
Pris for læder: 2.600 DKK inkl. moms
Pris for velour: 2.100 DKK inkl. moms
Pris for vævet tekstil: 2.200 DKK inkl. moms
Mål
Pantonova Linear stol: H 73.2 cm, B 55.2/55.2 cm, D 61.8 cm, Sædehøjde H 40 cm
Pantonova Concave stol: H 73.2 cm, B 38.2/77.2 cm, D 57.8 cm, Sædehøjde H 40 cm
Pantonova Convex stol: H 73.2 cm, B 78.6/35.8 cm, D 57.8 cm, Sædehøjde H 40 cm
Pantonova Linear hynde: H 3 cm, B 52.5 cm, D 42 cm
Pantonova Concave hynde: H 3 cm, B 39.5/71.5 cm, D 42 cm
Pantonova Convex hynde: H 3 cm, B 73.5/41.5 cm, D 42 cm
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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 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.
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