FSC®-certifierade Entrépartier

ENTRÉPARTIER
Ett gott första intryck

Entrépartier - för ett varmt välkomnande
Ett vackert och välbyggt entréparti ger inte bara säkerhet. Det
skapar också ett gott första intryck och ger byggnaden ett visuellt
tilltalande yttre.

ALLMÄNT Allt görs hos oss i Bovallstrand, från sågat virke till
färdig produkt. Inga karmar, paneler eller lister köps in av underleverantörer. Allt för att ha kontroll på kvalitén.

Vi bygger entrépartier till företag, bostadsrätter, privatpersoner
med flera. Ibland är det till hus där man återställer till originaldesign efter att ha haft ett entréparti i exempelvis aluminium.

KARMAR Alltid massiva, det vill säga med ett och samma träslag rakt igenom. Vår standarddimension är 52×92 mm. Samtliga
entrépartier levereras med förmonterade karmhylsor.

Alla våra entrépartier byggs för hand i massivt trä av en hantverkare som personligen ansvarar från materialval till färdigbyggd
dörr. Därmed är vi flexibla i allt från mått till design - så länge vi
kan garantera ett bra resultat.

TRÖSKEL Massiv iroko med slitskena i aluminium eller handikappsanpassad aluminiumtröskel.

TRÄSLAG Vi lagerhåller FSC® - certifierat sågat virke i tåliga
träslag.

RAMAR Alltid massiva, det vill säga med ett och samma träslag
rakt igenom.
PANELER Massivt trä, hyvlade i ett stycke, ej spårfrästa skivor.
Panelerna är sorterade, matchade och lagda för hand.
BESLAG Låskistor, cylindrar, el-slutbleck, draghandtag m.m.
enligt önskemål. Vi föreslår det vi vet fungerar bra, om kunden
inte har specifika önskemål.
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GLAS Stora glasytor är härdade och laminerade superenergiglas
fyllda med argongas för bättre u-värde. Personsäkert glas ingår i
priset, övriga önskemål enligt kundspecifikation.
LISTER Vi erbjuder salningar, foder och täcklister i samma träslag som karmen.

TEAK MTLAS CERT.
TEAK FSC®

PENSELMÅLAD
ACCOYA FSC®

Sjuttiofem års erfarenhet
Förr i tiden byggde vi massiva trädörrar med samma metod som man använt i flera
hundra år. På åttiotalet lärde vi oss att göra limmade sandwich-konstruktioner med
HDF och plåt som alla andra. Vi slutade dock aldrig att bygga massiva dörrar på traditionellt vis. När nya hantverkare börjar i företaget så lär de sig av de äldre och på
så vis förs traditionen och kunskapen vidare till nästa generation dörrbyggare. Det
gör att vi nu har sjuttiofem års erfarenhet av att bygga massiva trädörrar.
Västkustens klimat är hårt med salt och starka vindar. För några decennier sedan
var världen lokal och inte global. Vi sålde våra dörrar i närområdet och de gamla
byggmästarna visste att det krävdes bra material och konstruktioner för att dörrarna
skulle hålla här på Bohuskusten. De lokala kunderna satte kraven och vi har inte haft
någon anledning att ändra på kraven sedan dess.

För mer fakta om företaget, produkterna och träslagen se vår hemsida www.bovalls.com eller kontakta oss för visning av dörrar i vårt Galleri i Bovallstrand.
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Bovalls Dörrbyggeri AB tillverkar ytter- och innerdörrar av hög kvalitet,
för hand, i hållbara material sedan 1943. Företaget drivs i tredje
generationen av systrarna Inger och Eva Gustafsson tillsammans med
15 medarbetare.
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