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FLERFAMILJSHUS  
samlar många önskemål under ett tak och inget hus är det andra likt. 
Unikt är bra och att lyfta fram det speciella höjer ofta fastighetsvärdet 
och ökar trivseln hos de boende. Det ska kännas tryggt, varmt och 
härligt att komma hem. 

VÅRA TANKAR KRING DINA TANKAR
Flervåningshus och flerfamiljshus ställer ofta höga krav på utseende, indelning, material och 
utförande. De ligger i detaljplanerade områden och har ofta historiska eller kulturhistoriska värden 
att ta hänsyn till. DOFAB består av ett sammansvetsat team som går till vägs ände för att hitta en 
lösning som möter alla önskemål. Vi utgår från er som bostadsrättsförening eller privat och kom-
mersiell fastighetsägare och från er fastighet. Alla projekt i broschyren har haft olika utgångspunkt- 
men samma mål- en investering som står sig i generationer och lösningar som ökar fastighetens 
värde och förbättrar de boendes vardag. Vi gör alltid kostnadsfria förslag. 

VARFÖR UNDERHÅLLSBART ÄR EN INVESTERING
Vi tror på massiva, underhållsbara produkter som ska hålla i generationer. Att köpa fönster  
och dörr en gång innebär ett tillverkningstillfälle och en energibelastning per position. Av samma 
anledning använder vi energiglas för att få maximal energibesparing - även i äldre hus. 

FÖRÄNDRINGAR SKA VARA MAXADE
En bra förändring ska helst göra vardagen lättare, tryggare, varmare, tystare och mer tillgänglig. 
Att utgå från det som betyder något för de boende och för fastigheten är ofta en mycket bra start 
för ett lyckat byte. Är porten för smal att komma igenom med soptunnorna, är den för tung att 
öppna för de yngre och äldre, kan man putsa fönstren inifrån, är ljudet för högt nu när bussarna 
ändrat sin linje? Berätta för oss så anpassar vi val av produkt. 

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. 

Vi är ett litet och 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!



KV ERIKSTORP  
FÖNSTER, TERRASSDÖRRAR

Profil: DOFAB KLASSISK
Kulör: RAL 9010
Beskrivning:  Inåtgående flaggfönster med spaltventiler. 
Specialprofil enligt förlaga. Spröjsning 24 mm enligt original. 
Karmdjup 122 mm. Inåtgående terrassdörrar med
förhöjd ektröskel. Barnsäkerhetsbeslag. 

KV GÅSEN  
FÖNSTER, TERRASSDÖRRAR, UTRYMNING

Profil: DOFAB KULTUR TRÄ/ALU
Kulör: NCS S 6010-B10G Matt
Beskrivning: Utåtgående flaggfönster. Aluminiumbeklädnad 
med matt finish för att efterlikna trä. Konade, målade gångjärn. 
Utökat karmdjup 140 mm. Spröjs 24 mm båda sidor. 
Utrymningsfönster försedda med löstagbar mittpost. 

41526

110406

KV VENUS 
FÖNSTER, EKPORTAR, UTRYMNING, BRAND

Profil:  DOFAB KULTUR, DOFAB KLASSISK & DOFABPORTEN
Kulör: Vit RAL 9010
Beskrivning: Gatufasad 2-glas utåtgående fönster med spalt-
ventil. Anpassning för utrymning genom fönster med mittpost 
i mötesbåge. Gårdssida inåtgående fönster. Huvudentré och 
trapphusdörrar i massiv oljad ek med elslutbleck. 

81220 / 81785 / 81786



KV SKEPPAREN  
FÖNSTER, TERRASSDÖRRAR, BRAND, LJUD 

Profil: FASTIGHETSANPASSAD SPECIALPROFIL
Kulör: NCS S 7010-G30Y
Beskrivning: Inåtgående fönster med specialritad profil 
efter godkännande av stadsantikvarie och SBK. Pivotfönster
för mycket stora perspektivfönster. Akustikglas med 43dB 
på total konstruktion. Brandskyddade fönster. 

KV APOTEKAREN    
FÖNSTER, BUTIKSPARTIER, SOLSKYDD

Profil: DOFAB KULTUR OCH DOFABPORTEN
Kulör: Röd NCS S 4550-Y80R 
Beskrivning: Inåtgående flaggfönster med allmogeprofil och 
fyra öppningsbara bågar. Mötesbågar utan mittpost. Butiks-
partier med entrédörr och sidoljus som ansluter mot 
befintliga skyltfönster.

KV TULLHUSET      
FÖNSTER, TERRASSDÖRRAR, ENTRÉDÖRR, BRAND

Profil: DOFAB NORD, DOFAB KLASSISK & DOFAB KULTUR
Kulör: Grå NCS S 3005-G50Y / Grön NCS S 7005-G80Y
Beskrivning: Utåtgående fönster med 2-glas energiglaskassett 
och kittfals. Konade, målade gångjärn. Utrymningsdörrar på 
samtliga plan. Brandskydd E30. Välvda, öppningsbara fönster i 
kupa. Entréport med specialanpassat listverk. 

120461

110531



KV SKEPPAREN       
FÖNSTER, TERRASSDÖRRAR, BUTIKSPARTIER, LJUD

Profil: DOFAB NORD, DOFAB KLASSISK & DOFAB KULTUR
Kulör: Grå NCS S 3005-G50Y / Grön NCS S 7005-G80Y
Beskrivning: Inåtgående fönster med välvda wienerspröjs.  
Karmdjup 122 mm. Utåtgående flaggfönster med akustiska glas. 
Fasta butiksfönster med välvda ovanljus och både öppnings- 
bara och fasta bågar. Entrédörrar i massiv ek med elslutbleck.  

KV KUNGSÖRNEN
FÖNSTER, TERRASSDÖRRAR, BRAND

Profil: DOFAB KULTUR TRÄ
Kulör: RAL 9010
Beskrivning: Utåtgående, sidohängda flaggfönster med 
spanjolett och broms i handtag. Fönster med och utan mitt- 
post. Målade gångjärn. Wienerspröjs 24 mm båda sidor och 
glasdelande spröjs 45 mm. Brandskyddsbehandlade fönster.

KV ÖSTRA ROTEN
FÖNSTER, TERRASSDÖRRAR

Profil: DOFAB KULTUR & DOFAB KULTUR ALU
Kulör: NCS S 7005-G20Y
Beskrivning: Utåtgående fönster med sidoglidfunktion för 
säker invändig rengöring. Öppningsbara bågar i välvda ovanljus. 
Sidohängda med målade gångjärn. Barnsäkerhetsbeslag och 
barnsäker vädringsfunktion. Målad droppnäsa i aluminium. 

111405

72544

61450 / 61464



BRF TULLKAMMAREN
FÖNSTER, ENTRÉDÖRRAR

Profil: DOFAB KULTUR & DOFABPORTEN
Kulör: NCS S 8505-Y80R
Beskrivning: Utåtgående flaggfönster. Målade gångjärn och 
droppnäsor. Runt öppningsbart fönster. Inåtgående, spårade
entrédörrar med rostfri sparkplåt NP316 och elslutbleck.  

KV SNÄPPAN
FÖNSTER, TERRASSDÖRRAR & EKPORTAR

Profil: DOFAB KLASSISK & DOFABPORTEN
Kulör: Vit RAL 9010 / Grön RAL 6028
Beskrivning: Inåtgående flaggfönster med spaltventiler. 
Spröjsning enligt original. Karmdjup 122 mm. Spröjs 24 mm 
båda sidor. Renovering av originalportar gatusida. 
Gårdssida leverans massiva, oljade ekportar med elslutbleck. 

KV APOTEKAREN
FÖNSTER, ENTRÉDÖRRAR, BUTIKSPARTIER, SOLSKYDD

Profil: DOFAB KULTUR & DOFABPORTEN
Kulör: Fönster NCS S 8010-Y70R / Butik NCS S8502-B
Beskrivning: Utåtgående fönster med 56 mm tvärpost i båge. 
Fasta butiksfönster med solskydd 70/40. Entrédörr i massiv ek 
med fast ovanljus och wienerspröjs båda sidor glas. 

101154 / 101244

91169 / 111538

71434



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 


