
ABM-Service arbetar med reparationer, omklädslar 
och omstoppningar av möbler för både hemmiljö och 
offentlig miljö. Vi utför även arbeten på bilar, båtar 
och husvagnar. Vi hjälper dig med:

Anders Bilsadelmakeri     Möbelservice&

På vår hemsida www.abm-service.se kan du se fler exempel på utförda arbeten. 

Ex. Rokokosoffa
Ny stoppning och plyschklädsel. Genom att an-
vända djuphäftning och lagda veck fås detta 
härliga resultat.

Ex. Rund designsoffa, Folkets Hus
Rund designsoffa i Folkets Hus, Bagarmos-
sen, fick ny klädsel.

Exempel på utförda arbeten

Vad kan vi göra för dig?

• Omstoppning och omklädsel av möbler.
• Bil-, båt- och husvagnsinredningar.
• Reparation av plast, vinyl och andra material.
• Reparation av möbler och klädslar.
• Tillverkning av nya dynor till båt eller husvagn.

SERVICE



ABM-Service
Anders Bilsadelmakeri & Möbelservice är ett 
familjeföretag som haft verksamhet sedan 1950-talet. 
Min far startade då möbelförsäljnings och tapetserar-
verkstaden Elbhas AB i Bagarmossen.

Jag har arbetat som tapetserare sedan mitten av 
1980-talet. Grunderna i yrket lärde jag mig av min far 
Bengt Elfstrand som är tapetserarmästare. Yrkesvalet 
har gått i arv, då min farfar och farfarsfar var skräd-
dare. 

HBC Reparationssystem
I vissa fall är det mer prisvärt att reparera än att göra 
nytt. Vi använder därför ett reparationssystem som 
reparerar sprickor, revor och fula märken i plast, vinyl, 
skinn och tyg. 

Systemet kan laga brännmärken, revor i tyg, skinn och 
vinyl samt fula märken på instrumentpanel och dörrsidor. 
Vi kan även hjälpa dig med odörsanering i till exempel 
bil, båt eller husvagn.

Om ABM-Service

Adress
ABM-Service
Rättarbodavägen 13 
197 91 Bro 

Kontakta oss
Mobil: 070-539 22 44
E-post: info@abm-service.se
Webb: www.abm-service.se

Öppettider
Mån-Fre 08.00 - 17.00 
Lunchstängt 12.00 - 13.00 

Varmt välkommen!
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