
vi ritar ditt 
unika kök
steg för steg

VÅRT KÖKSKONCEPT ÄR ENKELT - VI RITAR OCH TILLVERKAR DITT NYA UNIKA KÖK I TRÄ. 
Vi råsågar träytan som vi sedan för hand kombinerar till vackra och följsamma 
mönster på luckor och fronter. Ett genuint hantverk som blir till hållbara kök 
med mycket känsla och värme. Alla kök tillverkas i Sverige. Här får du veta hur 
vi går till väga för att skapa ditt nya drömkök. Vi ser fram emot att hjälpa dig.

 



step by step...
Want to take a clooser look?
Vill du uppleva våra kök i verkligheten? I vårt showroom 

kan du känna på den unika råsågningen och se upp- 

hängningssystemet för våra olika skåp och tillbehör. 

Har du inte möjlighet att besöka oss, gå gärna in på  

vår hemsida, där finns några exempelkök att titta på. 

Om du redan vet att det är ett Bucks and Spurs kök  

du gärna vill ha och önskar boka en tid med oss? 

Enkelt! Ring eller maila oss!

be prepared
Att vara lite förberedd inför vårt möte gör det hela  

lite enklare. Vad är viktigt för dig nu när du ska  

byta eller bygga nytt kök? Hur vill du att köket ska 

fungera? Lagar du mycket mat? Hur använder du 

köket? Har du behov av mycket förvaring?  

Är det viktigt med sociala ytor i köket? Har du en 

tidsplan för köket? Har du en tänkt köksbudget? 

Gör gärna en enkel skiss på hur du tänkt ditt nya 

kök. Mät upp köket, väggarnas höjd och bredd,  

var fönster, dörrar, avlopp och ventilation sitter.  

Ta också gärna med bilder på ditt befintliga kök.  

Allt detta gör det lättare för oss att se vilka förutsätt-

ningar och möjligheter det finns när vi ritar upp ditt 

nya kök.

bucks and spurs stockholm
tel. + 46 70-606 99 26, +46 70-772 72 60
info@bucksandspurs.se 
www.bucksandspurs.se

marina dahlblom & Helena wendt

time to meet
När du bestämt dig för att det är ett kök från oss  

du är intresserad av och har bokat ett möte med  

oss, träffas vi för att gå igenom förutsättningar och  

önskemål för ditt nya kök. Ger du oss sen upp- 

draget att göra en förslagsritning på köket samt  

ta fram en offert för detta, så betalar du ett skiss- 

arvode på 2.500 kr, en kostnad som räknas av vid 

order av kök. Vårt mål är att rita den bästa lösningen 

för just ditt unika kök. 

Tillsammans med vårt snickeri tar vi fram kund-

anpassade lösningar och alla kök görs på beställning. 

Leveranstid för våra kök är ca 10-12 veckor.

 



500 mm
Ska�eri m utdragb. 
hyllplan 

Integrerad kyl/frys
SMEG - C7280NLD2P
Mått: (H)177,9 cm, (B)54 
cm, (D)54,9 cm

500 mm
lucka m ett hyllplan
inbyggd ka�emaskin 
SMEG - CMS8451A, 
2 lådor

överskåp 500 mm
1 st hyllplan, lucka överskåp 500 mm

1 st hyllplan, lucka
överskåp 600 mm
dubbelskåp

2540

Ritning: Förslagsritning KÖK 

Kund: Skeppargatan 25

Datum: 170717

OBS! Detta är en skiss. Alla mått är ca mått

Ritning: Förslagsritning KÖK 

Kund: Skeppargatan 25

Datum: 170717

OBS! Detta är en skiss. Alla mått är ca mått

600 mm
Lådor + låda i låda, 
bestickindelning med 
knivblock

600 mm
gasolhäll + ugn

400 mm
Lådor, 3 st

1 st Överskåp 450 x 1100 mm med tre hyllplan
1 st Överskåp 1250 x 1100 mm med 2 luckor med 3 hyllplan, 
OBS! Synliga kortsidor på båda sidor om överskåpet.

600 mm
DM

600 mm
Ho + sopsortering

från förslagsskiss till färdigt kök

Vi skissar upp vyerna och går sen tillsammans igenom köket. Efter godkänd skiss gör vi en bygghandling.

Alla våra kök görs på beställning och all råsågning görs specifikt för varje enskilt kök.

Det färdiga köket monterat och klart. Vi rekommenderar gärna duktiga montörer och hantverkare. 



bucks and spurs Stockholm. Tel +46 70 606 99 26. info@bucksandspurs.se  www.bucksandspurs.se

railway kitchen är originalet

bucks and spurs/kitchen

IDÉN ÄR ENKEL. Vi hänger upp både köksbänk, högskåp och överskåp på rail/skena. 
Det ger ett luftigt och flexibelt intryck. En tidlös klassiker.

CUSTOMMADE NÄR DET ÄR SOM BÄST - Stort eller litet kök, speciallösningar eller ett alldeles vanligt kök.  
Det löser vi tillsammans med dig och våra snickare. 

Ibland vill man skapa unika lösningar. Vi hjälper till med allt från att rita ett nytt kök till att ta fram 
övriga inredningslösningar så som skjutdörrar, garderober, badrumskommoder eller kanske en  
platsbyggd bokhylla. Den unika råsågade ytan, Bucks and Spurs formspråk och ett gediget hantverk  
skapar tillsammans en tidlös klassiker.

railway
kitchen
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