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Hej! 
HTW Slipbrev är ett erbjudande till 
alla Er medlemmar i Svenska kock-
ars förening från HTW AB i Eslöv. 
Här får ni möjlighet att få era 
Kock—köks—brödknivar samt 
saxar och kvarndelar slipade av  
Sveriges vassaste slipare! 
 
HTW hämtar slipbrev enligt  
överenskommelse och levererar 
dessa inom 5 arbetsdagar. 
 
Det kommer att finnas 2 olika sätt 
att betala för denna slipning: 
 Faktura, 20 dagars kredit, 

skickas per mail -           
kostnad 0 kr 

 Faktura, 20 dagars kredit, 
skickas med i slipbrevet - 

 kostnad 30 kr 
 
Hämtning/lämning kommer att ske 
hos Er alt ett utlämningsställe.  
 
Välkomna med Era verktyg! 
  
Kjell Bergman 
Försäljningschef 
HTW AB 
 
Vid frågor eller funderingar 
Kontakta Madeleine Todor 
0413-403 405 
 
  

 

PRISLISTA SLIPNING  
 KNIVAR   20 KR 
 BRÖDKNIVAR  30 KR 
 KVARNDELAR  30 KR 
 SAXAR    30 KR 
 TRANSPORT T/R   100 KR 
 

Övrig slipning efter förfrågan 
Alla priser ink moms. 

Så här går det till 

 
 Vid första tillfället så mailar ni in att ni vill ha knivar slipade. 
 info@htw.se samt anger vikt på paketet. 
 Då skickar vi ett mail tillbaka med info, beställningssedel samt fraktsedlar. 
 - Beställningssedel läggs i paketet. 
 - Fraktsedeln fästs på det paket ni själva packat.  
 - Paket hämtas på det ställe ni uppgivit alternativ ett  inlämningsställe som  
 står utskrivet i mailet 
 Stoppa i dom knivar/saxar/ kvarndelar ni vill ha slipade,         

märk på beställningssedeln hur många delar ni vill ha slipade.                  
Riv av Er del på ordern och spara för utlämning. 

 Här bestämmer Ni dessutom om ni vill ha faktura skickad per mail, pdf fil,  
 alt. faktura med 20 dagars kredit skickas med i slipbrevet (kostnad 30 kr) 
 Lämna in ert Slipbrev på anvisad plats  
 Hämta sedan ut det på anvisad plats. 

 

 
SLIPCENTER 

KNIVAR 
MASKINER 
ROSTFRITT 

SERVICE 
 

VÅR AFFÄRSIDÉ 
”ALLTID SKARPA VERKTYG” 


