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MONTANA FREE  

NYTT FRISTÅENDE HYLLSYSTEM 

 

 

Montana lanserar Montana Free – ett helt nytt elegant och minimalistiskt 
fristående hyllsystem skapat av den hyllade danska designern Jakob Wagner. 
Montana Free ansluter sig till den världsberömda och klassiska Montana-serien, 
vars hela designfilosofi bygger på friheten att förändra och uttrycka personlighet. 
Montana Free tar Montanas vision och ledande position inom förvaringslösningar 
till nya höjder. Det nya fristående hyllsystemet ger en ny dimension till det redan 
mångsidiga Montana-systemet som erbjuder oändliga möjligheter. 
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Gör ett avtryck. Skapa ett nytt utrymme. Berätta nya historier. Hyllsystemet Montana Free är en 
ny typ av möbel för ett nytt sätt att leva – fristående, lätt att montera och oemotståndligt mobil. 

Montana Free är skapat för att hålla länge, men samtidigt konstruerat för förändring. Livet 
förändras, ditt humör förändras och dina behov förändras – låt Montana Free förändras med 
dig. Flytta runt systemet, expandera det, lägg till fler färger. Visa upp dina minnen på hyllorna 
eller håll allt strikt minimalistiskt. Dela hyllsystemet med någon eller behåll det för dig själv. 
Montana Free är inte bara en möbel – det är en stor, öppen duk. 

Montana Free består av 12 grundkonfigurationer som kan fås med eller utan mellanliggande 
hyllplan. Grundkonfigurationerna varierar i både storlek och funktion, från den minsta 
bänkvarianten med två hyllor som passar under ett fönster, till den största lösningen – en sex 
hyllor hög enhet som är perfekt både som en luftig och dekorativ rumsavdelare eller som en 
rymlig bokhylla placerad mot en vägg. Med hjälp av valfria textilklädda paneler kan du leka med 
färger och uttryck, skapa personliga avskärmningar mellan rum och ändra öppenheten på 
hyllorna helt enligt dina egna önskemål. 

Hyllsystemet består av 38 cm djupa lackerade MDF-hyllor, avskilda av tunna rör som ger ett 
ljust och flytande uttryck och betonar de horisontella hyllorna. Hyllorna och rören finns i fyra 
lackfärger: New White, Fjord, China Red och Black. Panelerna är klädda med tyget Remix 2 
från Kvadrat, Europas ledande tillverkare av designtextilier, och finns i färgerna Purple, Stone, 
Grey, Natural, Rust, Lilac, Nude och Mustard. 

”Vi är stolta över att fortsätta att sätta dagordningen för förvaringslösningar genom att lansera 
ett nytt och fristående minimalistiskt hyllsystem”, säger Joakim Lassen, VD för Montana 
Furniture. 

Montana Free levereras i flat-pack och monteras snabbt och lätt utan behov av några verktyg. 
Hyllsystemet bär alla kännetecken av Montanas unika DNA och den höga kvaliteten du kan 
förvänta dig. Skapad av Montana. Tolkad av dig. 

Om designern: Jakob Wagner  

Jakob Wagner (f.1963) är en av Danmarks mest respekterade och prisbelönta designers. 
Wagner har en civilingenjörsexamen från danska tekniska högskolan (numera Danmarks 
Tekniska Universitet, DTU) och en examen i produktdesign från ArtCenter i Schweiz. 

Wagners design har ställts ut runt om i hela världen och ingår som en del av den permanenta 
utställningen på MoMA i New York City. Han har fått många utmärkelser, inklusive sex iF 
Awards, tre Red Dot Awards, Bundespreis och Årets Designer. 

  
 

”Bra design handlar inte om att skapa något fint – tvärtom handlar det om att ta bort allt onödigt 
för att frambringa den väsentliga kvaliteten, formen och funktionen i ett objekt – så uppstår 

skönheten.” 
 

Jakob Wagner 
 

 
Pris: Från SEK 4.550 – 18.850. Paneler SEK 850 – i butik från slutet av augusti.  
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For further information and prices, please contact: 
 

Montana Furniture 
Annette Spanggaard  

E-mail: as@montana.dk 
Mobile: +45 29 26 20 24 

For further inspiration, please visit montana.dk 
 

Follow Montana: 
 

                            
 
 

 
Montana Möbler A/S producerar och levererar förvaring och hyllsystem samt bord och stolar för moderna hem och 
kontorsmiljöer. Montanas hyllsystem designas av Peter J. Lassen. Det flexibla modulsystemet och den inspirerande 
färgpaletten erbjuder frihet att skapa sitt eget personliga rum och ge uttryck för egen smak och stil. Montanas serie 
med bord och stolar är designad av Arne Jacobsen, Verner Panton, Andreas Hansen, Peter J. Lassen, Joakim Lassen 
och Schmidt Hammer Lassen Design och Jakob Wagner.  

 
 

 


