
 
 
 

 

Montana Free – Teklan Edition 
 

Montana presenterar ett nytt samarbete med färgexpert och fotograf Tekla Evelina Severin som 
har tagit fram två nya färger för hyllsystemet Montana Free. De två nya färgerna i den begränsade 
upplagan Teklan Edition är Iris och Masala. De två alternativen – hyllor i Iris kombinerat med 
pelare i Masala och det monokroma alternativet med enbart Masala – förkroppsligar Teklas känsla 
för djärva kombinationer och ett oförställt uttryck för färgglädje: 
 
”Eftersom färger alltid är relativa och aldrig absoluta tröttnar jag aldrig på att söka och hitta nya 
färgdialoger, nya kombinationer.” – Tekla Evelina Severin 
 
Byggt med tanke på friheten att förändras 
Montana Free är hantverk som är gjort för att hålla – men utformat för förändring. Flytta runt, 
bygg ut och lägg till textilpaneler i åtta olika färger för att skapa anpassade skärmar mellan 
utrymmen och förvandla öppenheten i hyllsystemet som du vill. Visa upp dina vackraste minnen 
och dela dem med någon. Montana Free är inte bara en möbel, det är en målarduk för din 
kreativitet.  



 
Lekfulla kompositioner 
Montana Free har 12 olika sammansättningar att välja mellan och med en mellanhylla som tillval. 
Sammansättningarna varierar i storlek och funktion, från den minsta designen: en bänk med två 
hyllor som kan få plats under ett fönster och till den största lösningen: en enhet med sex hyllor 
som är perfekt både som en luftig och dekorativ rumsavdelare eller en rymlig hyllenhet placerad 
mot en vägg.  
 
Den begränsade upplagan Teklan Edition finns bara tillgänglig fram till september 2021 
 
Priser och mått 
Montana Free x Teklan i färgerna Masala och Iris 
Design av Jakob Wagner 
Modell: 542100 
H 178,1 cm, B 203,4 cm, D 38 cm  
SEK 17.141,25  
  
Montana Free x Teklan i färg Masala 
Design av Jakob Wagner 
Modell: 550100  
H 178,1 cm, B 138,4 cm, D 38 cm  
SEK 15.770 
 
 
 

För mer information, kontakta: 
 

Montana Furniture 
 

Mette Lind Jørgensen 
E-post: presse@montana.dk  

Mobil: +45 2162 1883 
Pressmeddelande och bilder: https://montana.presscloud.com 

 
För ytterligare inspiration, besök montanafurniture.com 

 
 

Följ Montana: 
 



 

                            
 

 
Montana Furniture är ett familjeägt företag som grundades år 1982 och är ledande inom förvaring och möbler 
till hemmet och moderna kontorsutrymmen. Montana-systemet är designat av Peter Lassen. Företagets VD är 
Peter Lassens son, Joakim Lassen. Montanas flexibla modulära system har en inspirerande färgpalett och 
tillverkas i Montanas egen fabrik i Danmark. Systemet ger oändliga möjligheter och frihet att inreda rum på det 
mest personliga sättet. Montana erbjuder även serier med bord och stolar designade av Arne Jacobsen, Verner 
Panton, Stefan Wewerka, Peter Lassen, Joakim Lassen, Schmidt Hammer Lassen, Salto & Sigsgaard och Jakob 
Wagner. Under 2019 lanserade Montana en helt ny färgpalett utvecklad i samarbete med färgexpert Margrethe 
Odgaard. Montana bygger på hållbara värderingar och har flera certifieringar inom miljö, arbetsmiljö och 
säkerhet. År 2019 tilldelades företaget dessutom EU:s officiella miljömärkning EU Ecolabel som en av de första 
möbeltillverkarna i Europa. 

 


