


sedan 2017

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
DOFAB AB

556732-5674 |  2021-09-22

Sedan
2004

DOFABPORTEN  
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 fastighetsägare och från er fastighet.  
Alla projekt i broschyren har haft olika utgångspunkt - men samma mål - en investering som står 
sig i generationer med 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 gediget 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 när 
vi startade 2004, fortfarande är kunder hos oss idag. De relationerna och det förtroendet betyder allt.  

Varmt välkommen till DOFAB!

VD
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KV ROSENDAL
BUTIKSPARTIER OCH ENTRÉDÖRRAR FRÅN DOFAB SPECIALSNICKERI

Denna fina fastighet i Stockholm fick en totalrenovering när entrédörrar och butikspartier 
i aluminium byttes ut mot oljade ekpartier med äkta ekpanel. Så enkelt och så vackert på 
samma gång. Samtliga partier och täcklister tillverkades på DOFAB SPECIALSNICKERI. 
Partier och draghandtag 1433 oljades i fyra lager med UVR-skyddande olja med ett sista lager 
matt finish. Sparkplåtar i rostfritt stål. Samtliga trösklar handikappanpassade i aluminium för 
hållbarhet och tillgänglighet. Trycke till entrédörrar i modell ASSA 6696.

71137

EFTeR 
 

FÖRE



BRF SLOTTSHÖRNET / 110276
Draghandtag Krom 1108 inoljad ek



BRF LOKFÖRAREN / 51804
Draghandtag: LM 3818-500



BRF PUMPAN
ENTRÉPARTIER I MÅLAD FUR

Kulör: NCS S 8010-B90G 
Draghandtag: Jugend VI
Beskrivning: Massiva furudörrar med integrerad tvärpost  
och renoverad kröningslist. Inåtgående med specialtillverkade 
brytskydd och sparkplåtar i mässing.

71137

RESIDENSET 4       
ENTRÉPARTIER I MASSIV EK

Kulör: UVR-skyddande olja + Trebitt 2x9063 + matt finish 
Draghandtag entré: Åsgränd olackad mässing 
Draghandtag gårdsdörr: Porthandtag Mässingsbåge 
Beskrivning: Massiv pardörr med fasta sidoljus och fasta 
ovanljus. Bröstning med profilerade fyllningar. Inåtgående  
dörr med låg sparkplåt.

41201

KV JÄGAREN 
ENTRÉPARTIER I MASSIV EK

Kulör: UVR-skyddande olja + matt finish 
Draghandtag: DH986CRF 
Beskrivning: Massiva ekpartier med sensor för automatiska  
dörrstängare. Kontrastmarkeringar och siffra i matt film. 
Brytskydd c-profil för hela dörrbladet. Dolda gångjärn. 

61420



BRF SOFIA PARK    
ENTRÉPARTIER I MASSIV EK

Kulör: UVR-skyddande olja + matt finish  
Draghandtag: DRV-20 400 mm
Beskrivning: Utåtgående, massiva dörrar med vertikala 
ribbor enligt original. Handikappanpassad tröskel och 
rostfri sparkplåt.

BRF GATENHJELM
ENTRÉPARTIER I MASSIV EK

Kulör: UVR-skyddande olja + matt finish 
Draghandtag utsida: Krom 1433 inoljad ek
Draghandtag insida: Tryckplatta Krom 1428 inoljad ek
Beskrivning: Utåtgående, massiv pardörr med linjerade glas- 
lister och droppnäsor. Glasbrytande spröjs. Rostfri sparkplåt.

110034

51230

BRF KVADRATEN  
ENTRÉDÖRRAR OCH BUTIKSPARTIER I MASSIV EK

Kulör: UVR-skyddande olja + blank finish
Draghandtag: Originalhandtag
Beskrivning: Entrédörrar med stående poster enligt original. 
Butiksdörrar och skyltfönster i vinkel med hörnstolpar i massiv 
ek. Specialprofiler på glaslister i dörrblad.

51185



KV NEPTUN 35
ENTRÉPARTIER I MÅLAD FUR

Kulör: NCS S 8505-Y80R
Draghandtag: DRV-020
Beskrivning: Entréport med spröjsat fast ovanljus och 24 mm 
wienerspröjs båda sidor glas. Brytskydd över hela dörrbladet 
och handikappanpassad aluminiumtröskel.

BRF GRISSLAN  
ENTRÉPARTIER FRÅN DOFAB SPECIALSNICKERI

Kulör: UVR-skyddande olja + matt finish
Draghandtag: Octagon i olackad mässing
Beskrivning: Kopia av originalport men med utrymning- och
 tillgänglighetsanpassning i gångdörr. Handikappanpassad 
tröskel.

91902

81267

BRF VÄSTGÖTAGATAN  
ENTRÉPARTIER I MASSIV EK

Kulör: UVR-skyddande olja + matt finish
Draghandtag: China Teatern olackad mässing
Beskrivning: Inåtgående ekpartier med dekorerade 
glaslister. Sparkplåt i mässing. Bröstning med profilerade 
speglar.

110672



ALLÉSKOLAN  
ENTRÉDÖRR I MASSIV SIPO

Kulör: UVR-skyddande olja L7842(T020)
Handtag: Utvändigt ASSA 6696, invändigt utrymning 179A
Beskrivning: Entrédörr till skola med utrymningsbeslag, till- 
gänglighetanpassning och bakkantssäkring. Justerbara gångjärn. 
Isolerade och profilerade speglar (F12). Parti och tröskel i sipo. 

KV KRÅKAN
ENTRÉPARTIER DOFAB SPECIALSNICKERI

Kulör: UVR-skyddande olja + matt finish
Draghandtag: B013 i polerad mässing
Beskrivning: Underbara dörrar med runda former från vårt 
specialsnickeri helt enligt originalritningar. Specialprofiler. 
Butiksfönster i massiv ek med öppningsbara bågar för enkel 
och bekväm vädring. Wienerspröjs båda sidor glas. 

BRF THORA  
ENTRÉDÖRRAR I MÅLAD FUR

Kulör: NCS S 4050-Y80R
Draghandtag: Åsgränd olackad mässing
Beskrivning: Entrédörrar i målad fur med wienerspröjs  
i ovanljus och dörrblad. Specialmallade välvningar. Sparkplåt, 
draghandtag och cylinderringar i mässing. 

110577
110887
110889

110285

121189



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 


