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SVEA gruppen skapar innovativa lösningar för
restauranger, kontor, och offentliga miljöer.

www.svea.nu

DIN SJÄLVKLARA SAMARBETSPARTNER
Vår historia började med ett enkelt bageri, som så småningom började importera glassmaskiner för att sedan
bredda sig steg för steg till det vi är idag. Rötterna syns faktiskt än idag i glassen i vår logga.
SVEA är din givna partner när du vill förverkliga projekt i offentliga lokaler - restaurang, hotell, kontor, butik. Vi
finns för dig vare sig du vill förbättra, uppdatera eller utöka befintlig lokal eller skapa ett helhetskoncept för
nyetablering.
Med över 30 års erfarenhet har vi gedigen kunskap och rutin inom branschen - en trygghet för dig som anlitar
oss och kan räkna med att vi vet vad vi gör. Med vår egenanställda personal inom både design, projektering,
bygg, transporter, el och VVS kan vi leverera utan förseningar och med god ordning på alla delar.

VÅRA TJÄNSTER OCH PRODUKTER
Vi vill skapa trygghet och smidighet genom att erbjuda allt under samma tak, där du som kund bara behöver en
enda kontakt. Vare sig det är en hel nyetablering, renovering, en trasig maskin som behöver tittas på eller om
ni behöver en ugn eller uteservering, så finns vi för dig. Ingen affär är för stor eller för liten.

INREDNING, UTRUSTNING
•
•
•
•
•

Inredning och möbler
Köksutrustning och tillbehör
Rostfritt, även måttbeställt
Snickerier, även skräddarsytt
Finansiering genom leasing

Fu-Do Asian Kitchen & Bar
Gallerian, Stockholm

DESIGN, PROJEKTERING
•
•
•
•
•
•

Kökskonsult
Ritningar, bygghandlingar
Grafisk layout
Projektering, el och VVS
Bygglov, serveringstillstånd
Myndighetskontakter

BYGGNATION
•
•
•
•
•
•

Om- och nybyggnation
Renovering, uppfräschning
El och VVS
Plattsättning
Ventilation
Brandsäkerhet

Färdigställda projekt finns på svea.nu/referenser

Liban Bistro
Stockholm

Le Parc
Uppsala

Daniel Wellington huvudkontor
Vasagatan, Stockholm

Ricos
Tanneforsgatan, Linköping

Flott
Linköping

www.svea.nu

DU HAR IDÉN - VI BYGGER DEN!
SVEA tar ett kreativt helhetsgrepp och följer dina intentioner, precis som du önskar. Vi uppdaterar oss löpande
för att följa marknadens trender och uppdatera oss med nya material - allt för att kunna skapa din unika miljö.

SKRÄDDARSYDD INREDNING OCH UTRUSTNING
Våra designers kan förse dig med den inredning du vill ha - specialtillverkade snickerier och rostfria produkter,
mbler, textilier, tapeter, belysning, golv, och allt annat du kan tänkas behöva.
På maskinfronten kan våra kökskonsulter och säljare se till att du får just det du vill ha och behöver, vare sig
det gäller ett komplett kök eller ett tillägg. Vi kan presentera både premium- och budgetalternativ inom
alla produktgrupper, inklusive mer nischade maskiner och speciella varianter.

METALLVERKSTAD OCH BEGAGNATLAGER
I vår egen metallverkstad i Linköping kan vi tillverka måttanpassat på beställning i rostfritt, mässing och
mer. Det gör det möjligt att presentera specialdesignade produkter, anpassningar och mer konstnärliga
metallkonstruktioner på kort varsel.
I vårt lager i Linköping har vi dessutom ett stort urval begagnade maskiner och möbler till bra priser, som vi
regelbundet lägger upp i vår webbshopp på svea.nu/butik.

På vår egna verkstad kan vi bygga nästan vilka
metallprodukter vi vill, med stor flexibilitet och
snabba leveranser.

Med ett stort urval tillverkare och varumärken kan
vi ta fram just det som passar dig.

SVEA GRUPPEN KAN DIN BRANSCH
Det är på ritbordet hos SVEAs inredningsdesigners som din dröm tar form - oavsett om det är en restaurang,
bar, café, kontor, hotell eller butik. Vi utgår från dina önskemål, tankar, idéer och överför det till praktisk
verklighet utefter din budget.
Det första steget är en konceptmanual för din verksamhet: planritning och val av inredning och möbler. Men vi
kan även erbjuda grafisk utformning så som logotyp, skyltmaterial och menyer. En genomarbetad design
utefter dina önskemål och en noggrann projektering är av största vikt för att du ska få en säker prisbild på din
byggnation.
SVEAs unika erfarenhet och engagemang innebär att allt kommer på rätt plats redan från början och att
problem upptäcks och löses tidigt. Slutresultatet blir en framgångsrik och lättarbetad restaurang som följer
Miljökontorets regler och förordningar till punkt och pricka.
Med all kompetens under ett och samma tak kan vi leverera din drömlokal!

Köks- och serveringslinje
Åhléns City

Fu-Do Asian Kitchen & Bar
Gallerian, Stockholm

Med egna designers och projekterare tar vi fram
alla underlag och bygghandlingar som krävs.

Indian Garden
Västgötagatan, Stockholm

www.svea.nu

DIN ENDA LEVERANTÖR
DU BEHÖVER BARA EN LEVERANTÖR
Med SVEA kan du veta att ditt projekt är i trygga händer. Vi planerar och verkställer hela ditt projekt. Du slipper
jaga olika underentreprenörer och matcha leveranser, och risken för missförstånd och annat krångel blir
närmast obefintlig. Du behöver bara en leverantör - och det är SVEA.
Även efter att ditt projekt avslutats finns vi kvar - förutom att fullfölja garantiåtaganden finns vi tillgängliga för
service, uppdateringar, renoveringar, expansioner och nya projekt. Din partner i en ofta överväldigande
bransch.

MED FOKUS PÅ EFFEKTIVITET
Det går undan när SVEA bygger nytt; med egenanställd personal kan vi arbeta snabbt och effektivt. Din projektledare gör en tidsplan för hela byggnationen där du ser exakt när el, ventilation, målning och slutinspektion
sker.
Vi kan också genomföra renoveringen medan verksamheten får pågå. Då anpassar vi arbetet till morgnar och
nätter så att det inte påverkar den dagliga verksamheten.
Vid nybyggnation är det viktigt att du som kund får vara med och påverka i ett tidigt stadie för att vi ska kunna
uppfylla dina önskemål och krav till en så minimerad kostnad som möjligt. Vi hjälper dig med kontakt till
hyresvärd eller byggherre angående gränsdragningar, projektering och byggfrågor från dag ett tills det att din
lokal står färdig.

SVEA gruppen är totalentreprenör och kan erbjuda egen
personal i hela ledet från projektering till färdigställandet.

Färdigställda projekt finns på svea.nu/referenser

Merwah
Linköping

Bestia
Linköping

Freshii
Globen, Stockholm

Re:bel Kitchen
Vällingby, Stockholm

TKL logistik
Jönköping
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SVEA gruppen skapar innovativa lösningar för
restauranger, kontor, och offentliga miljöer.
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