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ABC-Reoler vinder Højesteretssag mod Montana Møbler
Højesteret har frikendt ABC-Reoler Aulum A/S for at krænke Montana Møbler A/S’ rettigheder i
henhold til ophavsretsloven og markedsføringsloven. Højesteret fastslår i en dom, at ABC-Reolers
reolsystem Quadrant ikke er en efterligning af Montanas reoler, og derfor afviser Højesteret alle krav
fra Montana Møbler om millionerstatning og forbud mod fremstilling, salg og markedsføring af
Quadrant reolsystemet.
Dommen sætter et punktum for en sag, der har verseret siden februar 2005, hvor Montana Møbler
anlagde sag mod ABC-Reoler ved Sø- og Handelsretten. 6. marts 2012 frifandt Sø- og Handelsretten
ABC-Reoler i alle sagens forhold, og Højesteret har nu stadfæstet Sø- og Handelsrettens dom.
”En retssag over næsten 10 år er en kæmpe belastning for en lille virksomhed som ABC-Reoler. Sagen
har kostet mange kræfter og påført os store omkostninger, og vi har mistet omsætning, fordi Montana
så længe har prøvet at skabe usikkerhed om Quadrant. Derfor er dommen både en befrielse for ABC og
en sejr for forbrugernes frie valg,” siger fabrikant Søren Iversen, direktør og ejer af ABC-Reoler.
Quadrant er en saml-selv byggereol, som kunderne selv kan tegne sig frem til udtrykket af. Siderne i
reolen fås i mange farver og flere dybder og størrelser, og siderne samles med synlige og patenterede
beslag. Modsat er Montanas reoler færdigsamlede kassereoler, der skal stables, og hvert modul er
limet i samlingerne. Når siderne sættes sammen, er Quadrant reolsystemer altid enkeltsidede, mens
Montana reoler oftest er dobbeltsidede. Videre er der en række forskelle på de to systemers tilbehør.
Sø- og Handelsretten fastslog i sin dom fra 2012, at der er så store forskelle i visuel fremtoning og
konstruktionsprincipper, at de to reolsystemer ikke kan forveksles. Samme konklusion er Højesteret
nået frem i sin dom. Højesteret idømmer Montana Møbler og Peter Lassen til at betale ABC-Reoler
500.000 kr. i sagsomkostninger ud over de 804.865 kr., som Sø- og Handelsretten pålagde Montana
Møbler at betale i sagsomkostninger.
Quadrant har været på markedet siden 1997 – først under navnet X-ylo og siden 2002 under navnet
Quadrant. I Danmark forhandles Quadrant af ca. 100 møbel- og livsstilsforretninger.
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ABC-Reoler Aulum A/S blev grundlagt i 1917 som en tømrer-snedker virksomhed, men har siden 1975
fremstillet fleksible og funktionelle reolsystemer i et tidløst, minimalistisk design. ABC-Reoler har 3
produktlinjer: ABC Classic, Quadrant og Simplex, som sælges i 10 lande. ABC-Reoler har produktion og
hovedsæde i Aulum. www.abc-reoler.dk

