
Inbjudan till kurs i möbeltapetsering
Varmt välkommen till oss på en kurs i möbeltapetsering.

Efter ett långt uppehåll är vi så glada att få köra igång igen.
Nytt för denna gång är ett unikt samarbete tillsammans med

Thorsvi Gård som kommer att låna ut sina vackra lokaler till oss där vi
får vistas under en helg.

Vad är inte roligare än en kreativ upplevelse i en historisk miljö!
Kursen är i en rustik flygelbyggnad till herrgården. Vi har värmen på

men tag gärna med ett varmare ombyte ifall det upplevs för kallt.



Kurstillfälle 1.                                                                            Kurstillfälle 2.

När: Lör-Sön 18-19 mars kl.9-16                                         När: Lör-Sön 15-16 april kl.9-16

Var: Thorsvi Gård 1, 745 99 Enköping                                Var: Thorsvi Gård 1, 745 99 Enköping

Antal platser: 8 pers                                                              Antal platser: 8 pers

Pris: 3 500�-  inklusive lunch och fika                                Pris: 3 500�- inklusive lunch och fika

Anmäl dig till epokbyggnadsvard@gmail.com

När du anmält dig och säkrat din plats i den kurs du vill gå på, skickar vi en betalningslänk
via sms från Epok Byggnadsvård.

Meddela eventuella matallergier till Kerstin Hermelin på kerstin@thorsvigard.se
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Vad ska jag ta med till kursen?
Som nybörjare på hantverket är det bra att ta med en stol, pall eller mindre fåtölj. Målet är
att du ska hinna lära dig grunden och få åka hem med ett färdigt resultat.

Vi skräddarsyr arbetet efter din egen förmåga. Material finns att köpa under kursens gång
samt ett startkit av de vanligaste verktygen. Det går också bra att låna verkstadens egna.

Tyg och möbelband: Vi har ett stort utbud av prover på möbeltyg och band som
kursdeltagare får 10% rabatt på.

Besök oss på Epok Byggnadsvård, Storgatan 21, 749 52 Grillby, för att titta på tyger.

Obs! Senast 10 dagar före kursstart på grund av leveranstiden

Mejla gärna bilder på din möbel (fram och undersida) till oss epokbyggnadsvard@gmail.com
så att vi lättare kan planera inköp av material till kursen.

Vid frågor kontakta Pauline Albringer på Epok Byggnadsvård 070-550 20 92

mailto:epokbyggnadsvard@gmail.com


Övernattning på THORSVI GÅRD
Passa på att få koppla av ordentligt när du är här på vår kurs!

Gården erbjuder underbart boende i nyrenoverade sviten eller smedjan.

Klicka vidare till hemsidan för att läsa mer om gården och deras boenden eller

kontakta Kerstin Hermelin för bokning kerstin@thorsvigard.se

Klicka vidare till hemsidan
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