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ALLMÄNNA BYGGNADER  
som skolor, teatrar och bibliotek ställer höga krav på bl.a. tillgänglighet, 
personsäkerhet och utrymning. Samtidigt ska de vara vackra, unika 
och vara välkomnande oavsett storlek. Vi gör special varje dag; från 
äldre hus som vill få tillbaka sin charm till nya mötesplatser med kreativ 
och innovativ arkitektur. 

ÄLDRE FASTIGHETER MED NYA KRAV
Förändringar i äldre allmänna byggnader beror ofta på nya krav som måste efterföljas,  
byggnadsdelar i original som skall säkras för framtiden, återställande till ursprunglig glans  
från tidigare renoveringar - eller helt enkelt tidens tand. Vi samarbetar med projektledning,  
arkitekt, brandskyddskonsult och antikvarie - för att sedan rita upp profiler och detaljer som  
passar in och följer både originalpartier och de nya kraven. 

NYA BYGGNADER MED KREATIV OCH INNOVATIV ARKITEKTUR
Varför ska fönstren vara standard när byggnaden ska vara spektakulär? Varför ska husets  
ögon vara samma som alla andras? Byggnader med extra djup smyg i fasad behöver extra  
karmbredd, panoramafönster behöver pivotbeslag och entreprenören behöver fönster som  
går att montera trots tyngder som höga ljudkrav ställer. Vi justerar profilerna så de följer  
era önskemål. 

KVALITET OCH MILJÖMEDVETENHET GÅR HAND I HAND
Vi tror på massiva, underhållsbara produkter som ska hålla i generationer. Att satsa  
på högkvalitativa produkter som inte behöver bytas innebär ett tillverkningstillfälle och  
en energibelastning per position. Det ger dessutom mindre underhållskostnader både  
i material och arbetstid. 

LÅNGSIKTIGHET OCH TRYGGHET
Vi tror på smart kvalitet som håller. Energiglaskassett för maximalt U-värde, glaslister,  
spröjs och droppnäsor i lärk för extra motståndskraft, karmar som är massiva, de bästa  
beslagen. Fönster och dörrar ska byggas för hållbarhet och de ska levereras med service. 
 Så ska det vara. Ni är vår kund. Vi är er leverantör- innan, under och efter leveransen. 

DOFAB är ett mycket stabilt familjeföretag med högsta AAA kreditvärdighet sedan 2017. Men  
den bästa rekommendationen för dig som läser detta, är att många av våra allra första kunder  
fortfarande är kunder hos oss idag. 18 år senare. De relationerna och det förtroendet betyder allt.   

Varmt välkommen till DOFAB!
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Be gärna om vår 
broschyr bara för 

portar och butikspartier 
eller se mer på 

www.dofabporten.se!
Välkommen!



LANDSKRONA STADSTEATER  
FÖNSTER, DÖRRAR, BRAND, UTRYMNING

Profil: DOFAB KULTUR
Kulör: NCS S 4010 B50G
Beskrivning:  Sekundära partier ersattes med 2-glas, fasta 
och öppningsbara fönster i allmogeprofil. Utrymningsdörrar 
och fönster. Brandskyddade fönster. Entrépartier från  
DOFABSPECIALSNICKERI kopierade från originaldörrar.

61429
72338
91122

HERMODSDALSSKOLAN  
FÖNSTER, SOL, SÄKERHET

Profil: DOFAB MODERN INTEGRERAD
Kulör:  RAL 7043 Matt 30%
Beskrivning:  3-glas, inåtgående, sidohängda träfönster 
med aluminiumprofil. Integrerade och helt dolda gångjärn. 
Karmdjup 142 mm. Integrerade larm. Säkerhet P2A med 
sol- och ljudglas. 

91115



DAMMHAGSSKOLAN  
FÖNSTER, SPECIALGLAS

Profil: DOFAB KULTUR
Kulör: RAL 9010
Beskrivning:  Specialfönster då befintliga blyglas skulle 
räddas. De integrerades i en glaskassett som monterades i 
nya karmar. Blyglaset är nu helt skyddat från båda sidor med 
bibehållet intryck av dess fantastiska färg och form.  

101548

FÖRSKOLAN BOJEN  
FÖNSTER, DÖRRAR, SOL, SÄKERHET, LJUD, BRAND

Profil: DOFAB MODERN INTEGRERAD
Kulör: RAL 6003 Matt 30%
Beskrivning:  3-glas, inåtgående, sidohängda träfönster 
med aluminiumprofil. Integrerade och helt dolda gångjärn. 
Karmdjup 142 mm. Integrerade larm. Säkerhet P2A med 
sol- och ljudglas. Brandskyddade fönster.  

81349



ELLSTORPS FÖRSKOLA  
FÖNSTER, SOL, SÄKERHET

Profil: DOFAB MODERN INTEGRERAD
Kulör: RAL 6013 Matt 30%
Beskrivning:  3-glas, inåtgående, sidohängda träfönster 
med aluminiumprofil. Matt finish för ett efterlikna trä. 
Integrerade och helt dolda gångjärn. Karmdjup 142 mm. 
Integrerade larm. 

110476

SEMINARIESKOLAN  
FÖNSTER, UTRYMNING

Profil: DOFAB KULTUR
Kulör: RAL 8017
Beskrivning:  2-glas fasta och öppningsbara fönster med spanjo- 
lett och handtag. Platsmåttade välvningar med specialtillverkade 
välvda lister för fin finish mot smyg. Träfönster med droppnäsor i 
målad aluminium. Fasta extra bågar för symmetriskt intryck. 

51609 / 51763



ASMUNDTORPS SKOLA  
FÖNSTER, DÖRRAR, BRAND, UTRYMNING

Profil: DOFAB KULTUR
Kulör: RAL 9010
Beskrivning:  2-glas öppningsbara fönster med sidoglid för 
säker rengöring inifrån. Utrymningsfönster tak ut mot utrymnings-
trappa. Handikappanpassad entrédörr. Träfönster med dropp- 
näsor i målad aluminium. Brandskyddsbehandlade fönster. 

72333

LIMHAMNSSKOLAN 
FÖNSTER, SOL, SÄKERHET, LJUD

Profil: DOFAB MODERN INTEGRERAD
Kulör: RAL 6003 Matt 30%
Beskrivning:  3-glas, inåtgående, sidohängda träfönster 
med aluminiumprofil. Integrerade och helt dolda gångjärn. 
Karmdjup 142 mm. Integrerade larm. Säkerhet P2A med 
sol- och ljudglas. 

81360



EMAIL   
info@dofab.se
WEB         
www.dofab.se 

STOCKHOLM   
telefon 08-230 270   
Brännkyrkagatan 82 
118 23 Stockholm

GÖTEBORG   
telefon 031-230 270   
Barlastgatan 2 
414 63 Göteborg

MALMÖ   
telefon 040-230 270   
Agnesfridsvägen 125
213 75 Malmö

INSTAGRAM   
dofab_se   
FACEBOOK   
dofabab 


