
Arbetsgång – kök
Min första kontakt
Till att börja med tittar du på våra visningkök i vårt showroom och går med oss 
igenom sortiment, möjligheter och pris. Vår hemsida erbjuder också bra information. 
Ring eller mail oss undringar. Välkommen hit! 

Jag är intresserad! 
Vi bokar ett möte i vårt showroom då vi tillsammans går igenom era behov och 
önskemål. Vi skapar oss en bild av ditt framtida kök och diskuterar en budget. 
Detta möte kan ta mellan 1 och 3 timmar. 

Hur beställer jag köket?
Vid köksmötet får ett beställningsavtal att skriva under. Vi bokar också ett återbesök 
för presentation av ett färdigt förslag och bokar också ev uppmätning och hembesök.      
Om du inledningsvis hade klara ritningar kan du direkt beställa ditt kök. Då gör vi 
beställningshandlingar vilket tar en dag eller två för kommunikation med fabriken i 
Italien. Du får godkänna handlingarna med din signatur och har ditt kök inom 6-9 
veckor beroende på modell.

Slutlig utformning.
När vi ritat din kök med underlag från vårt möte får du en presentation i ritningar 
och perspektivskisser. Vi gör tillsammans en utvärdering och går igenom ev ändringar 
och tillägg. ARXI gör ett slutligt ritningsunderlag för tillverkning som du får 
godkänna med din signatur.

Hur betalar jag?
När du godkänt slutritningarna betalar 30% av slutofferten som beställningslikvid.
Resterande 70% ska betalas innan leverans >
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Om jag behöver ytterligare hjälp?
Vi hjälper mer än gärna till med monteringen av köket och tidplan för detta.
Vi har duktiga och pålitliga hantverkare knutna till oss. Vid reseach av kakel, golv, 
belysning, revidering av plan, ytterligare skissarbete eller bygglovshandlingar etc arbetar 
vi med timdebitering eller ett fast projektpris. Beställer du via oss får du rabatter på 
våra en stor del av våra material och produkter.
Vi ritar tillbyggnationer och trädgård. 
Vi projekterar och projektleder byggprojekt.

När kommer köket?
Ett Tecnocucinakök tar 5 - 7 veckor att tillverka efter godkänd fabriksritning och 
ca 1 vecka att transportera. Köket levereras som helt färdiga skåp.
Väljer du ett platsbyggt kök varierar det. Fråga!

Smidigare montering?
Köket är en viktig plats som det är svårt att leva utan någon längre tid. 
Vi kan mellanlagra kök, vitvaror och annat material så du får samlad leverans när det 
behövs i bygget/monteringen. 
Bygger du om mer i ditt hem skall kökssnickerierna monteras in sist, inte mitt i bygget.
Om du har beställt en bänkskiva som behöver mallas måste den tillverkas efter att 
kökssnickerierna monterats. Vi minimerar tillverkningstiden för denna.

Välkommen med ert projekt!
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