Panton Wire Extended
Minimalistiske stringente mønstre
Panton Wire trådsystemet blevet oprindeligt designet af Verner Panton i 1971. Montana Furniture tilføjer
nu tre nye elementer til dette alsidige hyldesystem - det rektangulære modul, den ophængte trådhylde
og den indlagte hylde. Det rektangulære modul blev oprindeligt designet af Verner Panton, men er ikke
blevet sat i produktion før nu.
De nye elementer udvider og optimerer systemets utallige anvendelsesmuligheder. Panton Wire er ikke
bare smukt i sig selv, men også i kombination med andre elementer, stående på et gulv eller hængt op
på en væg. Byg en let bogreol, brug en enkelt hylde på væggen ved siden af din seng, eller kombiner de
nye rektangulære moduler med de originale kuber og skab et personligt sofabord eller en blæret rumdeler.
I butikkene oktober 2019

Panton Wire er på én gang råt, elegant, let og industrielt. De nye rektangulære moduler og ophængshylden er perfekte, hvis du gerne vil skabe et asymmetrisk look.
Pris som vist ovenfor
5 414 DKK

Et på én gang eksklusivt og råt look i sort med en topplade i sort marmor, her set med sorte indlagte
hylder. Panton Wire fås i to dybder: 38 cm og 20 cm.
Pris som vist ovenfor
13 345 DKK

Panton Wire fås nu i Monarch - en intens ultramarineblå, som næsten er som farvestof i dets reneste
form.
Pris som vist ovenfor
8 840 DKK // 4 464 DKK

Alle Panton Wire kuberne leveres med beslag til vægophæng, clips til vandret og lodret sammensætning
af kuberne og fødder til placering på gulvet.
Pris som vist ovenfor
7 849 DKK

Verner Panton (1926-1998)
Verner Panton var kendt for at bryde grænser. Han designede i nye materialer, skabte nye former og
udfordrede hele farveuniverset. Panton tænkte og skabte med en fantasifuld vision som et barn.
Verner Panton dimitterede fra det Kongelige Kunstakademis arkitektskole i 1951 og fik arbejde i Arne
Jacobsens atelier. I 1955 etablerede han sit eget design-atelier. Verner Panton døde alt for tidligt i 1998.
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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.

