Grattis! TVå nya företag i Unnaryd
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Arrbi Bttubnan hlår orn och hgar
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såuäl antiha som moderna möbler. Har du en här gammal

stoppningar

sffi

eller få.tölj sorn behöaer liu omDå är du aälbommen till hennes
taPetseraraerkstad på Södra uägen! Så
här berättar lton om sitt arbete:

sorg?

"Jag riktar mig främst

till

privatper-

sone! men ufo{ också arbeten lor
offentlig miljö, möbelforetag, antikhandlare och andra tapetserare.
Jag klär även om dynor till utomhusmöbler, båt och husvagn, och är

möbelns utseende och funktion spelar
oclså roll när du ska välja tyg. Olika
rygkvaliteter och mönster passar olika
bra på olika möbler. Vilken form har
möbeln? Har den raka, strikta linjer

eller mjuka?

fu

den stor? Liten? Hur

används den?

Hos mig kan du låna hem rygprover
och se hur wges Fårg och strukrur ter
sig hemma hos dig i möbelns rätta
miljö. Jag samarberar med olika leverantörer och fiirsöker hålla err
sortiment som möjligt.

så

brett

återförsäljare av möbeltyg och stoppningsmaterial med mera.

Från Långaryd dII Unnaryd
Jag är fodd och uppvuxen i Långarvd.
Som nyutbildad kommunikarör fick

Milj öv:inligt och resurssnålt
Många av vära gamla möbler håller
betydligt högre kvalitet än nya massproducerade möbler. Kläs de om på
rätt sätt bibehåller de sitt värde och
du år en ny möbel som kan hålla i
många år framöver. Det dr dessutom

jag 2001 jobb på Kustbevakningen
och fyttade till Karlskrona- 2012 tog
jag tjänstledigt for atr urbilda mig till
möbeltapetserare i Ljungby, och df.g

mllrovanlrgt.

Nu har garaget blivit flor trangt! I oktober fyttade jag till Södra vägen 25
i Unnaryd och tog verkstan med mig.
Min forhoppning är att öppna lagom
till julskyltningen forsta advenr.

För att bibehålla värdet på antika
möbler använder jag naturmaterial
som hampa, lin, tagel och bomull.
Stoppningsmaterialen bereds på

sa,m-

ma hanwerksmässiga sätt som for
hundra år sedan. Vid renovering av
moderna möbler använder jag material som polyester, kallskum och fiber-

fill.
Unika möbler i din egen stil
Ingen vet bättre än du själv vad just
du tycker om, vilken stil just du har
och vilka ärger just du gillar. Men
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Nya sadelgjorden

sys på.

wå år senare startade jag egen mp€rserarverkstad i mammas garage i Södra
Remma.

Mitt telcfonnumtner: 0766-t 10067
Abtuella öppettider oclt mychet annat
hinar du på min hemsida:
ututut an hi bachman. se,

Jagfnns äaen på Faceboob:
uuut face b o o h, c om/an h itap ets er are.
Välkommen!Anki"

Nytt

tagel på plnts.

