
Inramning
&

Konst

Inramningar av all sorts konst, 
foto, textil, objekt

Ominramning, lagningsarbete

Speglar, anslagstavlor mm
Rådgivning och upphängning av konst

Välkommen in
att se de aktuella konstnärernas verk,
titta på ramlister och annat material

samt olika inramningsmodeller

Gunilla Grindblom
Kvalificerad Konstinramare

Bakgatan 15
Öppettider

Tisdag - fredag: 10.00 - 16.30
Tordag även: 16.30 - 19.00

Lördag: 10.00 - 13.00

Avvikelser kan förekomma
Senaste information se hemsida el entré

Annan tid enligt överenskommelse.

070-401 14 31

Bakgatan 15, 592 30  VADSTENA
mail@vadstenakonstinramning.se
www.vadstenakonstinramning.se

Konstnär AnnMari Löf



Konstinramning
Konsten framhävs på bästa möjliga 
sätt med en estetiskt rätt inramning

Inramningen har en skyddande funktion

Papperskonst

Korrekt och skonsam montering
 Syrafria och åldersbeständiga passepartouter

Ramlist och glas av hög kvalitet

Stafflikonst

Uppspänning av målarduk på kilram
L-list eller traditionell ramlist

Textil

Skonsam montering av textila verk
Med eller utan glas beroende på textilien

Objektinramning

Kreativa inramningar av olika ting
Med eller utan belysning
Sluten eller öppningsbar

Ominramningar

Inramningen demonteras och syrahaltiga 
pappersvaror byts ut för att skydda konsten

Putsning av glas
Nytt baksidesskydd

Ny upphängningsanordning

Lagningsarbeten

Nytt glas med exakta mått
Skeva och slitna ramlister lagas

Ramlistdelar lagas
Mindre lagningar av förgyllning

Kontaktar konservator vid behov

Möjligheter
Vi tittar på material och 

olika inramningsmodeller

Som kund kan du också 
komma med idéer och önskemål

Alla arbeten utförs med utgångspunkt
 från det som ska ramas in och
 i samråd med konstinramare

Material
Hög kvalitet på utvalda material
 för bästa design och slutresultat

Ramlistträ från miljöriktiga skogsbruk

Syrafria och åldersbeständiga pappersvaror
Olika alternativ på glas

Trygg & Nöjd
En bra dialog mellan kund och konstinramare 

gör att du som kund kan känna dig
helt trygg och nöjd
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Inramning
&

Konst

Inramningar av all sorts konst, 
foto, textil, objekt

Ominramning, lagningsarbete

Speglar, anslagstavlor mm
Rådgivning och upphängning av konst

Välkommen in
att se de aktuella konstnärernas verk,
titta på ramlister och annat material

samt olika inramningsmodeller

Gunilla Grindblom
Kvalificerad Konstinramare

Bakgatan 15
Öppettider

Tisdag - fredag: 10.00 - 16.30
Torsdag även: 16.30 - 18.00

Lördag: 10.00 - 13.00

Avvikelser kan förekomma
Senaste information se hemsida el entré

Annan tid enligt överenskommelse.

070-401 14 31

Bakgatan 15, 592 30  VADSTENA
mail@vadstenakonstinramning.se
www.vadstenakonstinramning.se

erbjuder

Konstnär AnnMari Löf




