Visste Du att:
ca 60 % av Europas husägare väljer fönster av kompositmaterial?
att fönster av kompositmaterial är
- är underhållsfria
- har ett förhöjt inbrottsskydd
- är svårantändliga
- har låga U-värden
- har ett lågt pris
- alla modeller är standard
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Handtag

Champagne

Guldfärgad

Ljusbrun

Mörkbru

Vit

Titanium målad

Färger
Handtagen DIRIGENT, ADAGIO, MODENA,
SAN REMO är gjorda av aluminium med
målad eller pulverlackerad finish. Handtagen
finns i följande standardfärger

Silver

..
..
..
.

(med matchande rosetter):
F 1/EV 1, silver
F 2/EV 2, champagne
F 3, gold
F 4, ljusbrun
mörkbrun (RAL 8022 matt)
vit (RAL 9016)
titanium
Illustration: Handtag modell DIRIGENT

GECCO Automatiskt ventilationssystem för
profilerna S 3000 and S 8000 IQ
En ny generation ventilationssys
tem som utvecklats för använd
ning i den smala springan mellan
karm och båge på profilerna S 3000
och S 8000 IQ.
Den vanligaste lösningen med
GECCO 3 är inte användbar
nya
i eller
existerande profilfönster utan kan med
fördel användas och installeras i de flesta
vanliga öppningsbara fönstren.

Persienner - Det klassiska solskyddet
Vi har ett brett persiennurval. Vi erbjuder lösningar
till alla tänkbara fönster och fönsterstorlekar.
Du kan välja mellan ett hundratal färger och
utförande på lamellerna - tvåfärgade sk duetter,
trämönstrade, linnemönstrade eller metallic. Det
finns även persienner med perforerade
lameller som stoppar solstrålarna men släpper in
ljuset.
Datapersienn eller no-hole är ett annat alternativ
som med sin speciella tillverknings- teknik där
hålen är gömda, ger maximalt solskydd utan
störande solstrålar eller reflexer.
Persiennerna finns i lamellbredderna 16 mm, 25
mm, 35 mm och 50 mm.
www.kompositfonster.nu - www.bofab-swerige.com
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Varför använda andra material till fönster än det allra bästa?
PVC-fönstren är:
- underhållsfria
- har god isoleringsförmåga
- mer inbrottssäkra
- mindre brandbenägna
och sist men inte minst är de
- ekologiskt konkurrenskraftiga
De öppningsbara fönstren öppnas i sidan eller
tiltas i överkant. Den här funktionen kalla “dreh
kipp” eller “tilt and turn” vilket innebär att Ni
får ett fönster som Ni öppnar inåt i sidan men
också kan tiltas inåt i överkant, så kallad
vädringsfunktion.

-

Ett fönsters utsatta läge för fukt,
vatten, kyla och värme gör PVC till ett idealiskt
material eftersom PVC inte påverkas av de
yttre elementen i samma grad som traditio
nella material, t ex trä.

Det lönar sig alltid
Att byta ut Era gamla fönster och karmar i trä
blir alltid lönsamt. PVC-fönstren har i förhål
lande till trä och trä/aluminium:
ett lågt pris
lågt U-värde som ger en energibesparing
på 20 - 30 %.

..

Detta innebär att fönstren i en normalvilla
är
avskrivna på 7 - 10 år. Dina nya PVC-fönster
lever bra mycket längre än så.
Vår garanti gäller i 10 år men fönstren håller Er
fastighet i gott skick under många år till.

Vi lovar att du blir nöjd
Dimensioneringen av och stabiliteten i våra
fönster uppmärksammas ofta vid slutbesiktningar.

Färger
Som standard är alla
fönster vita både på inoch utsida. Vi kan erbjuda
fönster i 11 färger och 6 träimitationer.
Färg kan erbjudas på in eller utsida. Träimitation kan
erbjudas både på in- och utsida.

Spröjs
Det finns två typer av spröjs. En som sitter inne
i glaskassetten - den finns i vitt, svart och
vit/svart. Den är 25 mm bred.
Den andra typen monteras utanpå glaset och
finns i 25 mm bredd . Denna spröjs finns i vitt
+ träimitation. Samma typ av spröjs men 35
mm bredd kan beställas i samtliga
färger och träimitationer.
FAKTA

Sepia
Brown
RAL 8014
Cream
White
RAL 9001

Oak

Agate Grey
RAL 7038

Acryl-Color
BlackBrown 02

Moor Oak

Window
Grey
RAL 7040

Mahogany

Light Oak

Fire Red
RAL 3000

Moss Green
RAL 6005

Brown Red
RAL 3011

Slate Grey
RAL 7015

Ultramarine
Blue
RAL 5002
Steel Blue
RAL 5011
Oregon
IV

Profilerna finns i två varianter
Profilbenämning
U-värde karm
Antal luftkammare
Karmdjup
U-värde standardglas
U-värde karm + 2-glas 1000x1000 mm
U-värde karm + 3-glas 1000x1000 mm
För stabilitet i karmen
www.kompositfonster.nu - www.bofab-swerige.com

Golden Oak

3000
8000
1,7
1,3
3
6
62 mm
74 mm
1,1
1,1
1,45
1,22
1,22
1,18
Galvaniserad stålprofil
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Kvalitet och hög servicegrad
BOFAB UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER
E
Kvalitet och hög servicegrad är ledord i affärsidén.
var tidigt ute som importföretag av PVC-fönster.
Detta har givit många nöjda kunder och referens
F
objekt
runt
om
i
vårt
avlånga
land.
Lång erfarenhet av byggbranschen
Delägarna Thomas Andersson och Thomas Ohlsson
har båda drygt 20 års erfarenhet av byggbranschen Många representater
E
och har under dessa år sett den allt sämre kvaliteten BOFAB har många representanter över hela Sverige
med försäljning och montage.
på traditionella träfönster.
R
Samtliga montörer har genomgått en utbildning och
är
licensierade
för
montering
av
våra
produkter.
Möjligheter och en utmaning
Båda såg möjligheterna med PVC-materialet och en
E
Ring oss så hänvisar vi till närmaste återförsäljare.
utmaning att öka intresset och kunskapen för PVC
fönster i Sverige.
N
S
G-U är beslagstillverkaren som i samarbete med
GEALAN har tillverkat fönster i kompositmaterial
B
GEALAN är det självklara valet när det gäller att uppnå
sedan 1962 och har en gedigen kunskap om fönster
kraven i BOFAB´s kvalitetstänkande.
tillverkning och infärgning av PVC-material.
I
Stora etablerade varumärken
Rätt infärgningsmetod
För 25 år sedan bestämde man sig för att använda sig Både GEALAN och GU är stora etablerade varumärken L
av sk acrylinfärgning av PVC-profilerna. Ett beslut somi branschen runt om i Europa.
visat sig vara helt rätt. Acrylinfärgade fönster håller
D
färgen i såväl vått som torrt och i värme och kyla.
Tryggt att veta.
Swedbank ger Er förmånliga villkor om Ni behöver
E
hjälp med finasiering av Era nya fönster.
R
Lomma, Skåne

Vångö, Skåne

Torna Hällestad, Skåne

Torna Hällestad, Skåne

Helsingborg, Skåne

Vissefjärda, Småland
Lomma, Skåne
Glasen i BOFAB´s fönster kommer från Pilkington, som
Hammerglass AB erbjuder okrossbara fönsterlösningar
är en av världens största tillverkare av planglas.
till alla som vill skydda sig mot glaskross och inbrott.
Helsingborg,
Skåne
Alla varumärken är skyddade
av respektive företag.

Konstruktionen

Miljötänkande
Alla delar är till 100 % återvinningsbara. PVC-plasten
Karm och Båge
innehåller inga mjukmedel eller bly som är hälso
Profilen är uppbyggd med flera kammare
vådliga för människor och miljö.
för att skapa stillastående luft, ett av de
Brandsäkrare
bästa isoleringsmaterialen.
Lunds Tekniska Högskola har gjort tester som visar att
GEALAN arbetar med två olika profiler, tre-kammare
trä antänds vid ca 240°C och ett PVC-fönster vid 390°C.
och sex-kammare. Standardprofilen (3 kammare)har ett
Eslöv,
Skåne
PVC-fönstret
brinner inte utan värmekälla.
Helsingborg,
Skåne
U-värde på 1,7
och sexkammarsprofilen
1,3.
Brandtestet visade också att öppningsfunktionen på
Trä isolerar sämre
PVC- fönstret var helt intakt medan träfönstrets var
Vellinge, Skåne
Träkarmar och träbågar innehåller få luftfickor och har helt förstörd.
följdaktligen sämre isoleringseffekt.
Vid förbränning av PVC bildas kolmonoxid, koldioxid, väteklorid och
Åkarp, Skåne
Stomme av stål
vattenånga samt små mängder dioxiner och furaner. Kolmonoxiden
är en lukt och färglös gas som i stora doser är dödande och som
Inne i profilen finns en galvaniserad stålprofil för
bildas vid ofullständig förbränning av alla organiska material (även
stabilitetens skull.
trä), Väteklorid är irriterande och kan därför agera som en
varningssignal i inledningsfasen av en brand. Väteklorid bildar
Underhållsfria
saltsyra i reaktion med vattenånga. Saltsyran har en frätande verkan
PVC-profilen är UV-beständig vilket gör att den tål de
på inredning.
yttre elementens påverkan och förblir vit och fräsch.
De gaser som bildas vid förbränningen av ett PVC-fönster är små
Den släta ytan är smutsavvisande och är lätt att torka
mängder vid jämförelse med brandgaser från övrig inredning som
finns i ett vanligt hem idag.
ren med vanligt vatten och diskmedel.
Fördomar
Glaskassett med argongas
Många tror att PVC-fönstren efter en tid blir som
Glaskassetterna består som standard av två fyramilli
plastmöblerna vi köper till trädgården. Helt fel.
meters glas varav det ena är ett emisionsglas. Utrym
PVC-fönstren består av en helt annan typ av plast som
met mellan glasen är 16 mm och är fyllt med argon
inte förändras över tid.
gas. Kassetten har ett U-värde på 1,1.
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BOFAB UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER

Kvalitet och hög servicegrad

var tidigt ute som importföretag av PVC-fönster.

Kvalitet och hög servicegrad är ledord i affärsidén.
Detta har givit många nöjda kunder och referens
objekt runt om i vårt avlånga land.

Lång erfarenhet av byggbranschen

Delägarna Thomas Andersson och Thomas Ohlsson
har båda drygt 20 års erfarenhet av byggbranschen Många representater
och har under dessa år sett den allt sämre kvaliteten BOFAB har många representanter över hela Sverige
med försäljning och montage.
på traditionella träfönster.
Samtliga montörer har genomgått en utbildning och
är licensierade för montering av våra produkter.
Möjligheter och en utmaning
Båda såg möjligheterna med PVC-materialet och en
Ring oss så hänvisar vi till närmaste återförsäljare.
utmaning att öka intresset och kunskapen för PVC
fönster i Sverige.

GEALAN har tillverkat fönster i kompositmaterial
sedan 1962 och har en gedigen kunskap om fönster
tillverkning och infärgning av PVC-material.

G-U är beslagstillverkaren som i samarbete med
GEALAN är det självklara valet när det gäller att uppnå
kraven i BOFAB´s kvalitetstänkande.

Rätt infärgningsmetod

Stora etablerade varumärken

För 25 år sedan bestämde man sig för att använda sig
av sk acrylinfärgning av PVC-profilerna. Ett beslut som
visat sig vara helt rätt. Acrylinfärgade fönster håller
färgen i såväl vått som torrt och i värme och kyla.
Tryggt att veta.

Både GEALAN och GU är stora etablerade varumärken
i branschen runt om i Europa.

Swedbank ger Er förmånliga villkor om Ni behöver
hjälp med finasiering av Era nya fönster.

Glasen i BOFAB´s fönster kommer från Pilkington, som Hammerglass AB erbjuder okrossbara fönsterlösningar
är en av världens största tillverkare av planglas.
till alla som vill skydda sig mot glaskross och inbrott.
Alla varumärken är skyddade av respektive företag.

Konstruktionen

Miljötänkande
Alla delar är till 100 % återvinningsbara. PVC-plasten
Karm och Båge
innehåller inga mjukmedel eller bly som är hälso
Profilen är uppbyggd med flera kammare
vådliga för människor och miljö.
för att skapa stillastående luft, ett av de
Brandsäkrare
bästa isoleringsmaterialen.
Lunds Tekniska Högskola har gjort tester som visar att
GEALAN arbetar med två olika profiler, tre-kammare
trä antänds vid ca 240°C och ett PVC-fönster vid 390°C.
och sex-kammare. Standardprofilen
(3 kammare)har ett
PVC-fönstret brinner inte utan värmekälla.
U-värde på 1,7 och sexkammarsprofilen 1,3.
Brandtestet visade också att öppningsfunktionen på
Trä isolerar sämre
PVC- fönstret var helt intakt medan träfönstrets var
Träkarmar och träbågar innehåller få luftfickor och har helt förstörd.
följdaktligen sämre isoleringseffekt.
Vid förbränning av PVC bildas kolmonoxid, koldioxid, väteklorid och
Stomme av stål
vattenånga samt små mängder dioxiner och furaner. Kolmonoxiden
är en lukt och färglös gas som i stora doser är dödande och som
Inne i profilen finns en galvaniserad stålprofil för
bildas vid ofullständig förbränning av alla organiska material (även
stabilitetens skull.
trä), Väteklorid är irriterande och kan därför agera som en
varningssignal i inledningsfasen av en brand. Väteklorid bildar
Underhållsfria
saltsyra i reaktion med vattenånga. Saltsyran har en frätande verkan
PVC-profilen är UV-beständig vilket gör att den tål de
på inredning.
yttre elementens påverkan och förblir vit och fräsch.
De gaser som bildas vid förbränningen av ett PVC-fönster är små
Den släta ytan är smutsavvisande och är lätt att torka
mängder vid jämförelse med brandgaser från övrig inredning som
finns i ett vanligt hem idag.
ren med vanligt vatten och diskmedel.
Fördomar
Glaskassett med argongas
Många tror att PVC-fönstren efter en tid blir som
Glaskassetterna består som standard av två fyramilli
plastmöblerna vi köper till trädgården. Helt fel.
meters glas varav det ena är ett emisionsglas. Utrym
PVC-fönstren består av en helt annan typ av plast som
met mellan glasen är 16 mm och är fyllt med argon
inte förändras över tid.
gas. Kassetten har ett U-värde på 1,1.
www.kompositfonster.nu - www.bofab-swerige.com

U
T
E
R
U
M

UTERUMSPARTIER
Traditionella uterumspartier
Vi har vanliga traditionella uterums partier
(Fig.1) som man skjuter åt sidan. Dessa finns
med vädringsfunktion, vilket är en tiltfunktion
liknande den vi har på våra
PVC-fönster med tilt and turn öppning.

Vikväggsdörrar
Vi har även ett mycket populärt uterumsparti
med dragspelsfunktion vilket innebär att man
för samman partierna som en traditionell
vikvägg (se nedan).
Fördelen är en enkelspårig skena som är
diskret. Dessa partier kan beställas i upp till sju
sektioner.

Glasfasader
Vårt profilsystem gör det möjligt att bygga
glasfasader och uterum eller vinterträdgårdar
med samma goda u-värde som våra
fönster.

Till sådana konstruktioner används med fördel
olika typer av skjut och vikdörrar eller varför inte
fasta partier i kombination med dubbeldörrar
vilket är ekonomiskt fördelaktigt.
Vårt system har inga begränsningar avseende
utformning och planlösningar.

Vikväggsdörrar

Komfortabel och större frihet

Optimalt vid dagligt bruk

Alla dörrblad är här hopskjutna till
De lätt skjutbara dörrarna gör att
ett smalt paket.
rummet lätt kan förändras till ett
Bostadsutrymmet och uteplatsen bildarmindre rum när kvällskylan gör
ett nytt stort naturbundet vardagsrum sig påmind.
med hög komfort.

Effektiv vädring
alla delarna kan med lätthet
tiltas i överkant och bli ett effektivt
sätt att hålla temperaturen nere
under varma sommardagar.
Fönster och dörrar är lika inbrottssäkra i detta läge som i stängt läge.
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Stoppa vandalisering och inbrott med

Skydda Er mot objudna gäster!

Vad är egentligen Hammerglass?
Hammerglass är den nya generationens okrossbara
polykarbonatfönster.
Med Hammerglass ökar inbrottsskyddet högst
betydligt genom att förstärka de esta fastigheters
svagaste punkter: fönsterrutorna.
Tack vare ett speciellt ytskikt är Hammerglass näst
intill lika reptåligt som glas.
T ex kan klotter avlägsnas med lösningsmedel.

BOFAB är certifierad återförsäljare
för Hammerglass och SafeCoat

Ytskiktet har också löst det enda egentliga
problemet med den första generationen polykarbonatglas: att glaset grumlas över tiden.
Den första Hammerglassruta monteradesför över
tolv år sedan, och den är fortfarande lika klar. Och
okrossad ...

Säkerhetsglas
Glas som förhindrar eller verksamt minimerar risken
för personskador vid kontakt med glas skall benämnas
personsäkerhetsglas, i praktiken säkerhetsglas.

Skyddsglas
Glas som skyddar mot vandalism, beskjutning, intrång,
inbrott, explosioner och sprängning, vattentryck,
elektromagnetisk strålning, röntgenstrålning, brand,
buller och UV-strålning, skall benämnas skyddsglas.
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Läs mer på vår hemsida. Där lämnar vi en
utförligare presentation av hela vårt
produktsortiment.
Välkommen till www.bofab-sverige.se

Återförsäljare:

Besöksadress:
Postadress:

040-46 59 50
0733-313 319
thomas@insatnet.nu
bofab-thomas@telia.com
Kungsgårdsvägen 8 C Alnarp
Box 31 230 53 ALNARP

Fönster
Dörrar
Skjutdörrspartier
Uterumspartier
Säkerhetsglas
Montering

Layout: Thomas Etikett 0471 - 33 133

Vi lämnar med glädje offert på allt från ett
litet källarfönster till total fönsterentreprenad på hela hyresfastigheter, nya som
gamla hus.

Tel:
Fax:
E-post:

