


sedan 2017

DOFAB AB
556732-5674 |  2020 JUNI

sedan 2017

HIGHEST CREDITWORTHINESS
DOFAB AB

556732-5674 |  2021-09-22

Sedan
2004

”EN DÖRR ÄR MER ÄN EN DÖRR.
ETT FÖNSTER ÄR MER ÄN ETT FÖNSTER.
DET ÄR EN LJUSARE MORGON, SÄKRARE DAG 
OCH MYSIGARE KVÄLL. 
SÅ TÄNKER VI”.

 
DOFAB AB är ett familjeföretag som sedan 2004 erbjuder skräddarsydda fönster, dörrar  
och portar efter dina mått och önskemål. Vi tycker om lite för högt, lite för lågt, udda mått 
och runda former. 

VÅRA TANKAR KRING DINA TANKAR
Allt började med att vi överallt såg hus som murades igen för att passa fönster och dörrar  
i standardmått. Vi ville göra tvärtom. Vi har inga färdiga modeller. Alla bilder du ser startade 
som tankar hos våra kunder som sedan skickats till oss som ritningar, gamla foton eller en 
enkel skiss på baksidan av en kartong. Vi ritar och ändrar och ändrar - tills du är nöjd. 

VARFÖR UNDERHÅLLSBART ÄR UNDERBART FÖR MILJÖN
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. 

ALLT SKA VARA MAXAT OCH MENINGSFULLT
Alla produktutvecklingar ska ha betydelse för dig som kund. Vi använder energiglas för  
maximalt U-värde, våra glaslister, spröjs och droppnäsor tillverkas i lärk för extra motstånds-
kraft, våra karmar är massiva. Vi tror på smart kvalitet. Då är det inte en kostnad - det är en 
investering. Allt vilar i riktigt, riktigt bra service. Det ska vara roligt att förändra sitt hem.  
Låt det ta tid- och vara kul. 

VI TYCKER OM SNÄLLHET HELA VÄGEN HEM
Vi tänker att om man är snäll och vill hitta lösningar - då gör man det. Snällhet och omtanke  
är den avgörande faktorn för att gå den extra milen och göra vägen från tanke till ditt beslut  
så enkel som möjligt. Ställ alla frågor du har så många gånger du har dem - det är vårt jobb  
och vi är här för dig. Vi är din leverantör innan, under och efter leveransen.  

Varmt välkommen till DOFAB!

Följ oss för massor 
av inspiration och filmer om våra produkter!

VD





SKJUTDÖRRAR 
SIDOGLIDANDE, 2-GLAS OCH 3-GLAS

Skjutdörrar är vår mest tacksamma produkt om man vill öppna 
upp i sin fasad. De vill gärna vara höga, tunga och breda och 
därför kan du med fördel rita in dem där du t.ex. kan ha glas upp 
till taket eller vill fylla en vägg med ljus. De stannar tryggt öppna i 
det läge du lämnar dem och kan enkelt hanteras av hela familjen.

• Mått: Standardmått & millimetermått
• Öppning: Skjuts åt sidan
• Glas: 2- och 3-glas energiglaskassett ger U-värde från 0,9
• Specialglas: Sol, ljud, kulör, insynsskydd, personsäkerhet mm
• Material: Furu, ek, sipo
• Aluminiumbeklädnad som tillval
• Kulör: Valfri RAL- eller NCS-kulör
• Karmdjup: Enligt förfrågan, 145 mm som standard
• Spröjs: 24 mm wienerspröjs eller glasdelande spröjs. 

VIKDÖRRAR
UTÅTGÅENDE, 2-GLAS OCH 3-GLAS

DOFAB Vikdörrar är fullisolerade vikdörrar till uppvärmda 
rum. I stängt läge isolerar de på samma sätt som fönster.  
De skapar rymd och plats när de är öppna, och bjuder på  
avskildhet och rumslighet när de är stängda.

• Mått: Standardmått & millimetermått
• Öppning: Utåtgående
• Glas: 2- och 3-glas energiglaskassett ger U-värde från 0,9
• Specialglas: Sol, ljud, kulör, insynsskydd, personsäkerhet mm
• Material: Furu, ek, sipo
• Kulör: Valfri RAL- eller NCS-kulör
• Karmdjup: Enligt förfrågan, 115 mm som standard
• Spröjs: 24 mm wienerspröjs eller glasdelande spröjs. 
  



DÖRRAR
DOFAB tillverkar alla typer av dörrar och i din design. Din 
dörr kan vara enkel- eller pardörr och även asymmetrisk, där  
ett blad är bredare än det andra (se den fina ekdörren nedan).  
Du väljer om du vill ha glas i dörrblad, sidoljus eller ovanljus. 
Spröjs lägger vi in i den form du vill. Både ytter- och terrass-
dörrar har bakkantssäkring och säkerhetsspanjoletter.  
Du berättar och vi ritar helt enkelt!

DOFABPORTEN
Dofabporten är en entrédörr till bostadsrättsföreningar, 
hyreshus, butiker och andra fastigheter med krav på tillgäng-
lighet, säkerhet och hög belastning av många användare varje 
dag. Läs gärna på www.dofabporten.se eller kontakta  
oss för broschyr och mer information!

YTTERDÖRRAR
IN- OCH UTÅTGÅENDE, 2-GLAS OCH 3-GLAS

Ytterdörrar ska förutom vackra också vara starka, trygga  
och motståndskraftiga. Välj fritt mellan spegel- och plandörr.
En ytterdörr ska tåla det liv som levs i huset år efter år och vi
använder därför massiva material och de bästa beslagen.

• Mått: Standardmått & millimetermått
• Öppning: Sidohängda, in- och utåtgående
• Glas: 2- och 3-glas energiglaskassett ger U-värde från 0,9
• Specialglas: Sol, ljud, kulör, insynsskydd, personsäkerhet mm
• Material: Furu, ek, sipo
• Kulör: Valfri RAL- eller NCS-kulör
• Karmdjup: Enligt förfrågan, 115 mm som standard
• Spröjs: 24 mm wienerspröjs eller glasdelande spröjs.

TERRASSDÖRRAR
IN- OCH UTÅTGÅENDE, 2-GLAS OCH 3-GLAS

Idag är terrassdörren en lika vanlig ingång till ditt hem som
ytterdörren. Vi tillverkar dem i samma gedigna profil. Du
kan därför få ytterdörrsfunktioner även från trädgårdssidan.

• Mått: Standardmått & millimetermått
• Öppning: Sidohängda, in- och utåtgående
• Glas: 2- och 3-glas energiglaskassett ger U-värde från 0,9
• Specialglas: Sol, ljud, kulör, insynsskydd, personsäkerhet mm
• Härdat/laminerat säkerhetsglas
• Material: Furu, ek, sipo
• Aluminiumbeklädnad som tillval
• Kulör: Valfri RAL- eller NCS-kulör
• Karmdjup: Enligt förfrågan, 115 mm som standard
• Spröjs: 24 mm wienerspröjs eller glasdelande spröjs. 
  Kittfals som tillval.



FÖNSTER
Vi tillverkar fönster i din design och du kan få dina fönster  
precis som du vill ha dem, måttanpassade exakt efter dina 
behov. Välj färg, spröjs, beslag, glas och stil. Utåtgående eller 
inåtgående. Vridbara eller sidoglidande. Runda eller fyrkantiga. 
Hittar du inte vad du söker, skapar vi det åt dig.

Våra fönster ger dig det bästa av två världar - ett vackert  
yttre och bra energivärden. Energiglas, nätta spröjs och i den 
önskade kulören. KULTUR, KLASSISK och NORD är tre av  
våra profiler som du kan läsa mer om här bredvid. Merparten av 
våra fönster kan du få underhållsfria med aluminiumbeklädnad. 
Du kan också gå helt andra hållet med konade gångjärn, otroligt 
nätta och smala bågar med kittfals och hörnjärn. Vi anpassar våra 
fönster efter din fastighets utseende och dina önskemål på ljud, 
ljus, sol, säkerhet och säkerhet.

DOFAB UTÅTGÅENDE FÖNSTER
Det finns knappt någon profil med fler variationsmöjligheter 
än utåtgående fönster. Sidohängda, vrid-, glid-, topp- och 
pivothängda. Praktiska, vackra och med smäcker profil flyter 
de in i fasaden på ett unikt vis. Nätta KULTUR med 2-glas 
kassett eller varma NORD med 3-glas, massor av spröjs eller 
helt utan, stora eller små- valet är ert! Udda former är vår 
specialitet som välvda, runda, ovala- och dessutom målar vi i 
nästan alla kulörer.

DOFAB INÅTGÅENDE FÖNSTER
Inåtgående fönster är särskilt utsatta för väder, vind och 
väta. Därför har alla våra profiler fästpunkter på flera sidor  
av bågen. Till skillnad från de flesta äldre fönster bygger  
våra inåtgående profiler på ett unikt system där vattnet  
skjutsas ut från fönstret istället för att ledas in i detsamma. 
Helt i trä eller med aluminiumbeklädnad – valet är ditt.  
Våra fönster är varma, täta och trygga!

VIKFÖNSTER
UTÅTGÅENDE, 2-GLAS OCH 3-GLAS

Hur underbart att bara öppna upp för panorama i väggen när  
man vill! In och ut med kaffebrickan från kök till uteplats eller  
bara sitta och titta ut över hustaken från lägenheten en skir morgon.  
Bågarna kan ha spröjs för att följa en gammal stil, men när du  
viker upp fönstret så är det så modernt det kan bli; brett, fritt,  
maxat. Det här är fönstret som förvandlar ett rum till ett wow.  

• Mått: Standardmått & millimetermått
• Öppning: Utåtgående
• Glas: 2- och 3-glas energiglaskassett ger U-värde från 0,9
• Specialglas: Sol, ljud, kulör, insynsskydd, personsäkerhet mm
• Material: Furu, ek, sipo
• Kulör: Valfri RAL- eller NCS-kulör
• Karmdjup: Enligt förfrågan, 115 mm som standard
• Spröjs: 24 mm wienerspröjs eller glasdelande spröjs. 



KULTUR
UTÅTGÅENDE, 2-GLAS

KLASSISK
INÅTGÅENDE, 2-GLAS OCH 3-GLAS

KLASSISK är ett unikt träfönster då det har gamla tiders  
djupa inåtgående allmogeprofiler i kombination med moderna 
2- eller 3-glas energiglaskassetter som kan fås anpassade  
efter särskilda ljudkrav. Tyst, varmt och smäckert!

•  Mått: Standard- och millimetermått
•  Öppning: Inåtgående, sidohängda, bottenhängda
•  Glas: 2-glas och 3-glas energiglaskassett ger U-värde från 0,8
•  Specialglas: Sol, ljud, kulör, insynsskydd, personsäkerhet 
   brand mm
•  Material: Furu, ek, sipo
•  Aluminiumbeklädnad som tillval
•  Kulör: Valfri RAL- eller NCS-kulör
•  Karmdjup: Enligt förfrågan, 122 mm som standard
•  Wienerspröjs eller glasdelande spröjs. Kittfals som tillval.

NORD
UTÅTGÅENDE, 3-GLAS

NORD är en av våra varmaste profiler för fönster och terrass-
dörrar med 3-glas energiglas. NORD kan erbjuda högsta ljud- 
isolering av våra utåtgående profiler och även bästa U-värdet.
 
• Mått: Standard- och millimetermått
• Öppning: Utåtgående, sidohängda, vridfönster, sidoglid
• Glas: 3-glas energiglaskassett ger U-värde från 0,9
• Specialglas: Sol, ljud, kulör, insynsskydd, personsäkerhet  
  brand mm
• Material: Furu, ek, sipo
• Aluminiumbeklädnad som tillval
• Kulör: Valfri RAL- eller NCS-kulör
• Karmdjup: Enligt förfrågan, 115 mm som standard
• Wienerspröjs eller glasdelande spröjs. Kittfals som tillval.

KULTUR står för gammal teknik med nya material. Det är ett 
fönster med eller utan allmogeprofil där vi har flera dimensioner 
på bågarna för att kunna följa husets tidsålder och erbjuda en 
mycket smäcker linje. Det bästa av två världar helt enkelt.

•  Mått: Standard- och millimetermått
•  Öppning: Utåtgående, sidohängda, vridfönster, sidoglid
•  Glas: 2-glas energiglaskassett ger U-värde från 1,2 
•  Specialglas: Sol, ljud, kulör, insynsskydd, personsäkerhet mm
•  Material: Furu, ek, sipo
•  Aluminiumbeklädnad som tillval
•  Kulör: Valfri RAL- eller NCS-kulör
•  Karmdjup: Enligt förfrågan, 115 mm som standard
•  Wienerspröjs eller glasdelande spröjs. Kittfals som tillval.



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
 


