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Nye farver. Nyt showroom.
Et nyindrettet showroom viser ny farvepalettes uendelige muligheder

I anledningen af lanceringen af en ny farvepalette, designet af Margrethe Odgaard, er Montanas
showroom i Bredgade i København blevet iklædt de nye farver for at illustrere de uendelige muligheder
for sammensætning af de poetiske farver til at skabe forskellige stemninger og funktionalitet. Rejsen
gennem de forskellige rum byder på alt fra stærke kontraster til naturens varme favntag og et fint og
feminint univers med et twist af kapow.
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Hall og Bibliotek
En ultramarinblå trappe fører dig op til en kombination af lounge og bibliotek holdt i dybe, mørkegrønne
toner. Den netop relancerede Pantonova snor sig organisk gennem rummet og skaber siddepladser
omsluttet af bogreoler. Farverne som præsenteres her er: Mist, Oregano, Fennel og Black Jade.
Farvelaboratoriet
I det største af de seks rum tager selve farvepaletten scenen. Elementer fra designprocessen samt
farveprøver og tests malet op i gouache er med til at understøtte fortællingen om den kreative proces.
Palettens evner til at kunne sammensættes i et personligt univers er i fokus.
Stuen
Stuen er holdt i jordfarver og varme nuancer – kun brudt af en kølig, lys blågrå. TV-bænk, bogreoler og
en minibar samt væg-til-væg-tæppet skaber en rolig og afslappet atmosfære. Farverne som præsenteres
her er: Masala, Balsamic, Cumin, Hokkaido og Flint.
Kontoret
Væggene har fået farven Pomelo for at skabe en kontrast til de stærke og mørkeblå nuancer, Juniper
og kongefarven i paletten, Monarch, en intens ultramarin blå, næsten som kunstnerpigment i sin reneste
form.
Det eventyrlige soveværelse
Soveværelset er holdt i pasteller og pink - et feminint univers med et twist af kapow – Prinsessen på
Ærten møder Wes Anderson. Farverne som præsenteres her er: Rhubarb, Caribe og Iris med et
kontrastfyldt islæt med farven Pine – og Pantonova stolen i pulverlakeret Black Red.
Spisestuen
Blikfanget i spisestuen er en skænk og et vitrineskab med glasfronter i den charmerende og solkyssede
bløde gule, Camomile. De andre farver præsenteret i rummet er Rhubarb og Rosehip.
Vægge: Jotun maling. Tæpper: Ege Tæpper. Tekstiler: Kvadrat.

Faktaboks
Montanas farvepalette består af 40 lakfarver og 2 finerer. Alle farverne relaterer sig til hinanden og kan
kombineres i det uendelige. Den nye palette består af 10 basisfarver fra den tidligere kollektion, samt 30
helt nye lakfarver designet i samarbejde med ekspert og farvealkymist Margrethe Odgaard.
De 40 lakfarver er opdelt i seks forskellige overflader: Semi Gloss Smooth, High Gloss Smooth, Matt High
Structure, Velvet Smooth, Matt Shimmer Structure, Matt Micro Structure.
Alle Montanas lakfarver er vandbaserede og miljøvenlige og en del af den miljøcertificering, EU-Blomsten,
som Montana nyligt har opnået som en af de første møbelbrands i Europa. EU-Blomsten inkluderer hele
Montana Systemet, CO16 og Montana Free reolsystemet.
Margrethe Odgaard (f. 1976) er en prisvindende dansk designer, hvis arbejde er drevet af en stædig og
ihærdig udforskning af farver. Hun er forfatter til bogen Shades of Light. Margrethe arbejder hele tiden
på at udvikle sine egne farveindekser for at kunne kommunikere og uddybe sin farveekspertise. Siden
2013 har hun været selvstændig med eget designstudio.
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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-Blomsten, som én af de første
møbelproducenter i Europa.
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