
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Snickeri Tallkotten 
Åsmyra 15 
821 40 Bollnäs 

 
0278-180 60 
070-375 66 57 

 
snickeritallkotten.se 
info@snickeritallkotten.se 

 

Hur göra? 

Här beskrivs hur det går till att beställa ett kostnadsförslag på ett snickeritillverkat kök.   

 

Ni funderar på hur köksinredningen ska se ut, dvs vilken stil den ska ha. 

Ni har kanske ett gammalt hus och vill ha en köksinredning som passar stilmässigt med huset 

i övrigt. 

 

Planera gärna köksinredningen ex. vart ska spisen och diskbänken stå.   se dok ”Tips och råd” 

 

Gör en planvy dvs en skiss på rummet sett uppifrån.  

Det går bra med en handgjord måttsatt skiss, där måtten inte är så noga. 

 

Skriv ner info om hur ni vill ha det, ex. takhöjd ?  Material i skåp ? Material i Bänkskivorna 

mm.   se dok  ”Kom ihåg” vid förfrågan på köksinredning 

 

Sänd oss informationen.   (Mail är praktiskt) 

 

Vi tittar på er info och sänder ofta tillbaka några frågor och information till er, för att kunna 

lämna ett så bra och utförligt anbud som möjligt. 

  

När ni och vi bestämt köksinredningens innehåll, då gör vi ett detaljerat anbud, som ni får 

både på mail och på posten.  (anbud är kostnadsfria) 

 

Anbudet är ett utförligt textdokument och så får ni ett följeblad som förklarar mer om 

anbudets innehåll, med olika priser beroende på olika valmöjligheter, ex typ av gångjärn, 

träslag i lådor osv.  Ett faktablad för er köksinredning bifogas också. 

 

I anbudet ingår beredningstiden, dvs den tid vi beräknar ska räcka till för att vi ska utforma 

inredningen, som ni vill ha den.  Detaljerade handgjorda ritningar ingår. 

Se dok ”information om beredningstid” 

 

När ni läst igenom anbudet, ring då gärna oss så förklarar vi innehållet, priser på de olika 

delarna i köksinredningen, olika alternativ mm. 
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Om ni vill ändra något, meddela då oss så får ni ett nytt anbud. 

 

Om ni vill göra en beställning, så skriver ni under anbudet, som är utformat som en 

orderbekräftelse och sänder den till oss. 

 

Då är Inredningen beställd och vi planerar in den i vår produktion och gör ritningsförslag som 

sänds till er tillsammans med information.  

 

Ring gärna, eller ännu hellre besök oss, så kan vi förklara mer. 


