
Salmaker- & 
Møbeltapetserlauget

Vi bringer gårsdagens møbler
inn i morgendagens hjem



Dyktige fagfolk

Salmaker- og møbeltapetserlauget i Oslo 
har 25 medlemmer. Vi er høyt utdannede 
fagfolk med god kompetanse. 
Svennebrev og mesterbrev er en 
forutsetning for å kunne slutte seg til 
lauget vårt.

Dette sikrer deg som kunde kvalitet når vi 
utfører arbeidet vårt. Videre legger det 
grunnlaget for sunn drift av verkstedene.

Håndverksproduserte møbler har generelt 
lengre levetid enn industriproduserte 
møbler. 
Hos oss velger du tekstiler av høy kvalitet. 
Vi er stolte av yrket vårt, gir deg skredder-
sydde løsninger og tar vare på arvestykker. 
I tillegg gir vi deg mulighet til å sette ditt 
preg på møbelet.

Med kunnskap om både tradisjonelle og 
moderne arbeidsmetoder, sørger vi for at 
arbeidet blir utført på en tilfredsstillende 
måte. 

Vi gleder oss til å møte deg!

Skreddersydde løsninger

Totalleverandør av materialer
 til omtrekk og restaurering

 av møbler.

T: 70 27 37 70 
post@nevotex.no

www.nevotex.no 

Stort utvalg i møbelstoffer!

Møbelhuder og kunstlær i
mange farger og kvaliteter!

NEVOTEX NORGE AS



• Tegning
• Stopping
• Trekking av bilseter
• Full innredning av biler/veteranbiler
• Hudarbeider

Som salmaker utfører 
vi følgende arbeid:

• Tegning/nylaging av møbler
• Stopping av alle typer møbler
• Trekking av alle typer møbler
• Hudarbeider
• Putesøm/madrassøm
• Sengegavler
• Varetrekk

Som møbeltapetserer 
utfører vi følgende arbeid:

Kontaktinfo til Alm: 
Tlf 41382196 / 41382198 
Faks: 70279431
E-post: post@almengros.no

Møbelstoff
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et vakkert tekstil løfter et 
møbel. Med snart 130 års

erfaring i tekstilproduksjon 
kan vi trygt si at vi kan 

vårt håndverk. Vi står aldri 
stille, men tenker alltid 

design, kvalitet og miljø. 
se vår kolleksjon på 

www.gu.no

tilgjengelig for norske 
møbeltapetserere via vår 
gode samarbeidspartner 

Alm tekstil.



Scan Aprima AS - Strandgata 21 - 6150 Ørsta 
Telefon: 70 04 84 22      Epost: post@scanaprima.no

www.scanaprima.no

TAFJORD
KVALITETSSTEKSTIL
FRA

Vi leverer 
skinn/hud til 
møbel, bil, båt,
offentlige 
miljø/kirker etc.

www.crestleather.com/jmt/
Tlf: 32 10 31 90

www.skinnlaaven.no

Se vårt utvalg her:



Salmaker- & 
Møbeltapetserlauget
Munkerudkleiva 9
1164 Oslo
Tlf: +47 941 45 414
www.smtl.no
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