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Citat från kunder 

 

”Hej! Stort tack för ett fantastiskt vackert skåp!!!! 

Lena Wängmark   Kyrkoherde Alfta Ovanåkers församling 

 

 

”Vi trivs fantastiskt bra i köket!”  

Gustaf H 

 

 

”Vi vill önska er alla i snickeriet en God Jul och ett gott nytt år!  

Vi gläds så över vårt nya kök, glada för att vi valde att beställa vårt kök genom er och skickar 

några bilder så ni ser resultatet av ert arbete. Köket är målat med linoljefärg Grön Jord 7% 

från Gysinge. Vi flyttade hit i slutet av oktober och mycket av renoveringsarbetet i huset 

återstår ännu med lister mm men vi har ett väl fungerande kök!” 

Julhälsningar från Kenneth och Helena 

 

 

”Allt har blivit över förväntan, precisionen på lådor och skåp är helt otroligt, alla 

hantverkare och vänner  har verkligen imponerats  av  kvalitén på skåp och lådor! Skafferiet 

fungerar utmärkt med kalluft och sockellådorna är ju helt fantastiska!”  

Elisabeth och Åke Gustafson   Knivsta   

 

 

”Hej Anders,  

Vilket fantastiskt jobb ni gjort!! Köket ser helt otroligt fint ut. Vi är så nöjda och glad. 

Torbjörn har måttat in köket och det kommer bli så bra.” 

Hanna 

 

Fortsättning på nästa sida 
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”Hurra! Vilka fina vitrindörrar. Stort tack för ett fantastiskt fint arbete.” 

Liselotte Fröstad Bromma 

 

 

”Hej Anders och alla andra tallkottar i snickeriverkstaden !   

Under 2011 och en bit in i 2012 byggde vi ett härligt kök i vårt gamla 1700-talshus. Ni 

hjälpte oss på ett fantastiskt sätt, vi är så hundraprocentigt nöjda med både vägledning och 

alla skåp och bänkar. Ett träkök skall naturligtvis linoljemålas, vi lät detta norrliggande kök 

lysa upp i solgula färger”     

Malin och Billy Joelsson 

 

 

"Alla som besöker oss är mycket förtjusta i köket med dess atmosfär och charm som ni 

bidragit med. Det är även en fantastisk kvalitetskänsla i köksinredningen som vi känner 

kommer att hålla i sig för mycket lång tid framöver. Vi sökte verkligen ett speciellt kök i 

gammal stil då vi bor i ett hus som i år fyller 200 år. De kontakter som vi hade med Tallkotten 

under planeringen av köket var mycket givande och gjorde att slutresultatet blev bättre än vi 

hade hoppats. Vi kan varmt rekommendera Tallkotten för andra."  

Mats Ekman, Nykvarn 

 

 

”God Jul o gott nytt år önskar Göran o Elisabeth Nordin. Nöjda kunder i Galven” 

 

 

”Hej !  Tack för ett jättebra jobb med skåpluckorna. Det går nästan inte att se någon skillnad 

på dom vi hade och dom ni har gjort.”  

Hälsningar Göran Ödman Åmål 

 

 

” Hej Anders !  Med ett stort tack för ett fantastiskt fint kök. Allt gott !” 

önskar Anders och Marina Berggren i Stockholm 

 

 

”Vi är mycket nöjda med köket och alla som sett det, är imponerade, så tack så mycket.”  

Mvh Vibeke Moen 
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”Vi är otroligt nöjda med köket, i utseendet, funktionen och passningen. Snickarna var också 

imponerade – de hade aldrig sett något så fint och komplett och genomtänkt. (de hade satt 

upp 200 kök, sade de) ” 

Mvh Madeleine Cato Strömstad 

 

 

”Vilket vackert Kök ni tillverkat åt oss ! Vi bjuder er på tårta, som tack !” 

Hälsningar Pass-Team AB 

 

”Skåpen är jättefina och köket är så Fint !”   

Mvh Ulf o Berit Pettersson 

 

 

”Hej Anders !  Såg din nya hemsida, den var väldigt fin och välgjord !  

Kan också berätta att ni har fått enormt mycket beröm för ert arbete med vår köksinredning 

och våra möbler ! Önskar dig och din familj en riktigt god jul ! Tack än en gång.”    

Stefan och Ewa i Ronneby 

Våra referenskunder 

 Ingeborg Edström     Öregrund    Kök i äldre stil               070-3053224 

 Kenneth Norén    Åmot      "Kök Åmot"                            070-2223721                               

 Per Strid    Uppsala      Designad köksö                             070-575 61 20 

 Kjell-Ove Schramm    Muskö     Kök i äldre stil                070-746 6181 

 Lena Stjerngren   Hanebo     Kök i äldre stil                       076-3166761                          

 Sarah du Hane    Bromma    Nya köksluckor till tre kök    070-1680846  

 Lotta Bengtsdotter    Djupa      "Kök Djupa"                      0708-841869     

 Lars Haglund   Almunge  0174-21370  070-6902365   Kök i äldre stil. 

 Bobbi Ferm  Sollentuna  08-7543687   Kök i äldre stil. 

 Kaj Possler  Katrineholm  0150-23165  Kök i äldre stil. 

 Caroline Halvardsson  Göteborg  031-7138460  Kök i äldre stil. 

 Karin o Anders Meurk  Tullinge  Stort Kök i äldre stil. 08-293955 

 Jerker Wiksten  Hudiksvall  0650-17650   Kök i äldre stil.  

 Stefan Ulmeståhl, Ronneby   0457-14393, 0708-143933 Sekelskifteskök, Fristående 

skåp, Vägghylla. 

 Mats Ekman  Nykvarn.  08-55242211     Kök i äldre stil. Kök Nykvarn, på ”Bilder”. 
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 Urban Larsson  Rengsjö.   Sekelskifteskök   0278-13208. Kök Flankens, på ”Bilder”. 

 Robert Holmin  Gnesta.   Kök i äldre stil.  015-813117  070-9482339 

 Marianne Forslin  Bollnäs.  Stor Köksinredning i Herrgårdstil.  0278-18108   070-

3201645    Kök Bollnäs, på ”Bilder”. 

 Björn Hagenfeldt och Marianne von Kantzow    Sandhamn.   

Kök i äldre stil.       070-9885011 

 Boo östberg  Knivsta.  Köksluckor i äldre stil. 018-388370. Kök Knivsta, på ”Bilder”.  

 Anders Berggren  Djurö.   Kök i Sekelskftestil.  08-6609560. Kök Djurö, på ”Bilder”.  

 Matts Edin  Sthlm.  kök Höganäs, på ”Bilder”.   08-6625102 

 Conrad Larson  Söderhamn.  Komplettering Luckor, Lådor, Lister. 070-9996570. 

 Lars Öjdahl  Bålsta.    Lantkök       0171-54525 

 Kent Öjdahl  Bålsta.    Kök i äldre stil.     070-5428440  

 Kök Ekolsund, på ”Bilder”. 

 Kristian Uudelepp  Sollentuna.    Kök i äldre stil.   070-4836650 

 Ulf Pettersson   Haninge.   Kök i äldre stil.  08-7760974   070-3619386 


