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Møbelpolstreren Heider & Raagaard
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Anja Heider styrer
forretningen på Fredensvej 43.

A

Tommy Raagaard Hansen
og Anja Heider er to
erfarne møbelpolstrer,
der har overtaget
Møbelpolstreren i
Charlottenlund.

Møbelklassikere

får nyt liv
Nye ejere med stor erfaring overtager kendt møbelpolstringsforretning
i Charlottenlund. Her får kendte møbelklassikere nyt liv med kvalitetsmaterialer
udført med stor passion til det gamle håndværk.

t få ombetrukket sofaen i stedet for at
købe en ny, er sund fornuft og kan være
billigere end du tror.
– Vi er altid det gamle håndværk tro.
Vi polstrer det op, så det lever op til
moderne krav om komfort og udseende, lyder det fra
Anja Heider, Laugsmester. Sammen med sin kompagnon Tommy Raagaard Hansen har de overtaget
Møbelpolstrerens lokaler i Charlottenlund. Tommy
Raagaard Hansen har en årelang baggrund inden for
faget, bl.a. fra Lysberg Hansen & Therp og ejer en
møbelpolstrerforretning i Hvidovre, der har været i
familiens eje siden 1963.

Skabt til at holde
Med respekt for den tidligere forretning, som har
ligget på Fredensvej i mange år, er de flyttet ind med
stor knowhow om at skabe nyt liv i alle slags møbler,
eller som Anja siger; ”alt hvad der kan ombetrækkes.”
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Der er flere
hundrede
kvalitetsstoffer at
vælge imellem.

Selv en fiskestang har de ombetrukket. Men hvad
der vil interessere mange i Charlottenlund og omegn
er, at ens elskede møbelklassikere kan få nyt liv i
hænderne hos Heider & Raagaard.
– Det er jo sådan, at det man lavede før i tiden, havde
en langt højere holdbarhed end møbler i dag. Derfor er
vi jo fortalere for, at man ikke bare smider ud, når der
er gået et hul på Kjærholm-stolen, men giver den et nyt
smukt læder, som kan holde de næste mange år, slår
Anja fast.

Anja står for forretningen

Heider & Raagaard
Man er det gamle
håndværk tro, men
polstrer det op,
så det lever op til
moderne krav.

Bliv inspireret til, hvordan
din ’nye’ sofa skal se ud.

Fredensvej 43 / Charlottenlund
39 63 77 82 / moebelpolstreren.dk
Åbningstider
Mandag-fredag: 10-15.30 / Lørdag: 10-13

Det er Anja, som vi vil møde på Fredensvej 43. Hun
har en designuddannelse i bagagen og er tidligere
lærling og svend hos Tommy Raagaard Hansen. Efter
et hav af polstringer af alt fra Syverstole, Ægget,
Svanen, gamle klunkesofaer, renæssancemøbler og
meget andet, danner de nu kompagniskab efter 10
år sammen på Hvidovrevej.
– Vores samarbejde er gået så godt, så da muligheden
bød sig, valgte vi at udvide til Charlottenlund, siger
Tommy Raagaard Hansen.
Udover en stor passion og store krav til håndværket,
råder Heider & Raagaard over flere hundrede stofprøver, der venter på at blive vist frem.
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