
GJØR INNTRYKK

www.innviksellgren.no





InnvikSellgren har tekstiltradisjoner helt tilbake til 1890-årene. Produksjonen 

av møbelstoff og tekstiler skjer i Innvik i Nordfjord og Tingvoll på Nordmøre, 

og vi er i dag den største leverandøren som har hele produksjonen i Norge. 

Vår fokus på kvalitet, design og fleksibilitet har vært mye av grunnlaget for 

suksessen. 

Tekstiltradisjoner fra fjordene



Spesialdesign eller kolleksjon

Vi produserer møbelstoff til bolig- og kontraktsmarkedet; spesialdesignet for 
hver enkelt kunde eller valgt fra vår kolleksjon. Vi prioriterer stoffkvaliteter som 
tilfredsstiller Hard Bruk-kategorien i kravene 
til Norsk Møbelfakta. 

I tillegg til våre naturlige og slitesterke ullprodukt, produserer vi møbelstoff og 
gardiner i det flammehemmende stoffet Trevira.





Alle prosesser i eget hus

Hele produksjonsprosessen, fra farging av fiber til utarbeiding av design, skjer 

ved våre anlegg i Norge. Dette sikrer oss god kontroll på prosessen og kvalitet 

på produktene. Noe som igjen gir oss større fleksibilitet, og mulighet for å til-

passe oss markedets krav til rask produktutvikling og korte leveringstider.

Vi tror på denne kombinasjonen; fleksibilitet og direkte kontakt med deg som 

kunde.







Gjør inntrykk. Til inspirasjon.



5 x Merket for God Design
InnvikSellgren har mottatt Merket for God Design fra Norsk Designråd hele fem ganger. 

Med vårt sterke fokus på design er dette viktig anerkjennelse både for oss selv og våre kunder.

Vi har fire høyt kvalifiserte designere ansatt i bedriften. Dette gir kunden muligheter til tett 

kontakt med designer under utviklingen av produkter. I tillegg har vi knyttet til oss frilans-

designere. Våre designere utvikler både stoff til vår standardkolleksjon og spesialdesign til 

kunder og prosjekter.

 
Showroom i Oslo og Bergen

Vi har egne showroom i Oslo og Bergen som fungerer som permanent utstillingssted 
med presentasjon av produktene våre; møbelstoff, gardiner og dekorasjonsstoff. 

Dere blir møtt av betjening som har bred tekstilkompetanse for både kontrakt 
og det private markedet.





Innvik Sellgren as

6793 Innvik

Tel: 57 87 49 50  

Fax: 57 87 49 51

post@innviksellgren.no

www.innviksellgren.no

Showroom:

Innvik Sellgren Studio, Oslo  

Karenslyst allé 18, 0278 Oslo 

Tel: 22 56 16 56

Innvik Sellgren Studio, Bergen 

Sandviksbodene 1B, 5035 Bergen 

Tel: 48 22 38 11

www.innviksellgren.no
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