
Panea AB

TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371

Box 414 · 194 04 Upplands Väsby

info@panea.se         www.panea.se

Konditorimontrar
Bildöversikt av vår produktion

Vår erfarenhet 
och kunskap är 
stor 

men 

vårt engagemang 
för varje uppdrag 
är större.



Panea AB

TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371

Box 414 · 194 04 Upplands Väsby

info@panea.se         www.panea.se

Konditorimontrar
Runt torn med fallande kyla och rund monter med limmade skarvar. 
De runda formerna accentueras av snickeriet och mässingsdetaljerna

Vår erfarenhet och kunskap är stor men vårt engagemang för varje uppdrag är större.



Panea AB

TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371

Box 414 · 194 04 Upplands Väsby

info@panea.se         www.panea.se

Konditorimontrar
Rostfri rak monter med fläktkyla.

Snickeripanel som ger inredningen extra karaktär.

Vår erfarenhet och kunskap är stor men vårt engagemang för varje uppdrag är större.



Panea AB

TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371

Box 414 · 194 04 Upplands Väsby

info@panea.se         www.panea.se

Konditorimontrar
Kylt torn med löstagbar ställning. Rostfria profiler. Monter med lutande front.
Placeringen och snickerierna ger rymd och öppenhet åt linjen.

Vår erfarenhet och kunskap är stor men vårt engagemang för varje uppdrag är större.



Panea AB

TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371

Box 414 · 194 04 Upplands Väsby

info@panea.se         www.panea.se

Konditorimontrar
Montrar i guldeloxerad aluminium i linje med en bred överblickbar 

exponering.

Vår erfarenhet och kunskap är stor men vårt engagemang för varje uppdrag är större.

Kassadisk med vidstående pralinmonter .



Panea AB

TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371

Box 414 · 194 04 Upplands Väsby

info@panea.se         www.panea.se

Konditorimontrar
Rak guldexolerad monterlinje placerad i vinkel med lackad bokpanel. 

Vår erfarenhet och kunskap är stor men vårt engagemang för varje uppdrag är större.



Panea AB

TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371

Box 414 · 194 04 Upplands Väsby

info@panea.se         www.panea.se

Konditorimontrar

Rostfri rak linje med brödhörna

Vår erfarenhet och kunskap är stor men vårt engagemang för varje uppdrag är större.



Panea AB

TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371

Box 414 · 194 04 Upplands Väsby

info@panea.se         www.panea.se

Konditorimontrar

Kylt torn I guldeloxerade profiler. Neutral monter med fällbart frontglas. 

Vår erfarenhet och kunskap är stor men vårt engagemang för varje uppdrag är större.



Panea AB

TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371

Box 414 · 194 04 Upplands Väsby

info@panea.se         www.panea.se

Konditorimontrar
Runt torn med kyla, löstagbar ställning. Rak monter med lutande front.

Guldeloxerade profiler.

Vår erfarenhet och kunskap är stor men vårt engagemang för varje uppdrag är större.



Panea AB

TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371

Box 414 · 194 04 Upplands Väsby

info@panea.se         www.panea.se

Konditorimontrar
Montrar med aluminiumprofiler natur. Hostskydd för att skydda produkter

exponerade på toppskivan.

Vår erfarenhet och kunskap är stor men vårt engagemang för varje uppdrag är större.



Panea AB

TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371

Box 414 · 194 04 Upplands Väsby

info@panea.se         www.panea.se

Konditorimontrar

Monterlinje med glassfrys

Vår erfarenhet och kunskap är stor men vårt engagemang för varje uppdrag är större.



Panea AB

TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371

Box 414 · 194 04 Upplands Väsby

info@panea.se         www.panea.se

Vår erfarenhet och kunskap är stor men vårt 
engagemang för varje uppdrag är större.

Kontakt:

Kontoret i Upplands Väsby

Stefan Gyllencreutz                08 510 00 320      070 4311028

Anders Thunberg 08 510 00 321      070 4311040

Andreas Tuvunger 08 510 00 322      070 4311045

Kontoret i Halmstad

Mikael Ivansson                     035 228271          070 4311044

Jörgen Mollgren 035 228273          070 4311043

Allt man kan uppleva kan vi skapa tillsammans

Panea är specialister och helhetsleverantörer inom restaurant-, café- och butiksinredning. Fast 
det vi egentligen gör är att skapa långsiktiga relationer mellan våra kunder och deras gäster. 
För att lyckas med det arbetar vi metodiskt och analytiskt med flera olika leverantörer i nära 
samarbete med dig som kund. Men framför allt delar vi din passion för ett lyckat slutresultat och 
en verksamhet som blir framgångsrik och långsiktig.

Vad är din dröm?
Vill du starta en sushibar? En kombination av restaurang, bar och konditiori? En inredningsbutik 
med en fantastisk cafédel? Varje inredningsprojekt byggs på ett antal grundstenar. Vad står 
verksamheten för? Vilken profil ska den ha? Vilka gäster vill du bygga relationer med? Vilka 
känslor och värderingar ska inredningen, miljön, maten och helheten förmedla? 
På Panea  har vi lång och rik erfarenhet av många olika projekt men kanske viktigast av allt: vi 
vill alltid att vårt nästa projekt blir det bästa vi någonsin gjort. 

Det bästa för dina behov och din budget
Eftersom Panea  arbetar med flera leverantörer har vi möjlighet att inför varje projekt välja de 
samarbetspartners som passar bäst för dina behov. Vi utför och samordnar allt som behövs 
från tillstånd till ritningar till design, planer, inköp och montering. 
Panea  gör verklighet av dina planer och visioner och beroende på hur mycket du själv har 
möjlighet att medverka gör vi det antingen tillsammans eller också tar vi helhetsansvaret och 
lämnar över nyckeln till din nya verksamhet. Faktum är att vi även kan delta i finansieringen av 
ditt projekt genom vårt eget finansbolag. 

På Panea vet vi vad som fungerar. Vad du än har för dröm


