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BOVALLS



Konsten att bygga dörrar har vi lärt oss av farfar.  Vi har ingen anledning 
till att ändra på hans sätt när det handlar om material, ytbehandling 
och konstruktion av dörrar.

Här på Bovalls Dörrbyggeri bygger vi dörrar som om de vore båtar. 
Snickeriet ligger i det yttersta kustbandet på Sotenäset i Bohuslän. 
Här är vädret lika vresigt nuförtiden som när farfar satte standard för 
kvalitén. Därför fortsätter vi att bygga på ungefär samma sätt.  Vi är 17 
personer som tillsammans bygger dörrar till en medveten kundkrets.

Inger & Eva Gustafsson, Bovallstrand



Bovallstrand, 2008.02.09, kl. 07.54



Alla rum har en egen personlighet och atmosfär. Dörren spelar en 
avgörande roll i detta. Välj därför innerdörr med samma omsorg 
som du utser tapeter och möbler.

Våra innerdörrar byggs från grunden av en hantverkare som person-
ligen ansvarar för din innerdörr genom hela produktionen.

Eftersom nästan allt görs för hand är vi mycket flexibla när det gäller 
mått och material men även själva utförandet i sig. Kanske är det en 
skjutdörr du vill ha? Eller en pardörr? Vi bygger innerdörrar efter dina 
önskemål – så länge vi kan garantera ett bra resultat.

KARMAR  Alltid massiva, det vill säga med ett och samma träslag 
rakt igenom. Dimension 42x92 mm. I karmarna sitter en tätningslist 
av silikon.

TRÖSKEL  Massiv ek. Välj mellan falsad tröskel, tröskelplatta  
och våtrumströskel. 

GÅNGJÄRN  Rostfria tappbärande gångjärn.

LÅSKISTA  Boda 2014.

FANÈR  Alla våra fanér är handgjorda och miljömärkta.

GLAS  Stora glasytor är härdade. Klart glas som standard, etsat 
(med exempelvis symbol eller text) eller annat dekorglas mot 
tillägg. Etsat glas kan användas för att släppa in dagsljus utan att 
ge direkt insyn.

VITLASERAD ASK 
FSC®

EK FSC® FREIJO FSC® TEAK/TEAK FSC® VALNÖT FSC®

Noga utvald – innerdörren ger rummet 
en personlig prägel

De flesta dörrmodeller kan fås i olika träslag eller penselmålade. Fler utföranden och modeller hittar du på www.bovalls.com. Där finns även mer ingående 
skötselråd, fullständiga garantivillkor och monteringsanvisningar.

PENSELMÅLAD 
FURU FSC®

FURU FSC®

En del av inredningen

INNERDÖRRAR

FLORÖ, LIGGANDE
Massiv innerdörr 
Oljad teak

HAMNERÖ
Massiv innerdörr 
Oljad freijo

KÅLÖ
Fanerad innerdörr 
Oljad valnöt

LYNGÖ
Fanerad innerdörr
Vit ask

PINNÖ
Fanerad innerdörr 
Oljad valnöt

SANDÖ
Fanerad innerdörr 
Oljad ek

LYNGÖ
Fanerad innerdörr 
Oljad ek

RAMSÖ, RUNT GLAS
Massiv innerdörr
Oljad ek

SANDÖ
Fanerad innerdörr 
Vit ask

RAMSÖ
Massiv innerdörr
Oljad ek

RAMSÖ, GLAS
Massiv innerdörr 
Oljad ek

RAMSÖ
Massiv innerdörr 
Vit ask

SKJUTDÖRRAR  Alla våra innerdörrar går att få som skjutdörrar.  
Vi har flera olika beslagslösningar för montering:

• Inbyggnadskarm är ett färdigt paket inkl. skena och hjulsats. 
Anslagsbräda och lister ingår i samma träslag som dörren. Foder 
kan köpas till.

• Skena och hjulsats för upphängning där man inte använder  
inbyggnads-karm. Anslagsbräda, lister och ev. foder kan köpas 
till i samma träslag som dörren.

• Skena för utanpåliggande montering. Anslagsbräda och lister 
ingår i samma träslag som dörren. 

UTBYTESDÖRRAR  Om du inte vill eller kan byta karm så kan du 
istället byta ut endast dörrbladet på vissa dörrar.

PDF för kontrollmätning hittar du på bovalls.com

RISÖ
Fanerad innerdörr 
Grå ask

RÅGÖ
Massiv innerdörr
Obehandlad gran

KORSÖ
Massiv innerdörr 
Oljad ek



Få detaljer gör lika stort intryck på en byggnad som husets ytterdörr. 
Förutom att vara vacker och ge ett särdrag till huset ska den även 
skydda mot vädret och världen utanför.

Alla våra ytterdörrar byggs av en hantverkare som personligen ans-
varar från materialval till färdig dörr. Limmade, isolerade ytterdörrar 
byggs en och en eller i mycket små serier. Allt från ihoptappning till 
panel-arbeten görs för hand. Vi använder alltid massivt trä. 

Eftersom det mesta görs för hand är allt från mått, material till  
design anpassningsbart. Vill du exempel-vis ha en viss ytterdörr som 
pardörr är det fullt möjligt.

KARMAR  Alltid massiva, det vill säga med ett och samma träslag 
rakt igenom. Dimension 52×92 mm. Karmarna har inte saln-
ingsspår som standard men vi kan fräsa detta mot tillägg. Samtliga 
ytterdörrar levereras med förmonterade karmhylsor.

TRÖSKEL  Massiv iroko med slitskena av aluminium.

GÅNGJÄRN  Elektropolerade, syrafasta rostfria och justerbara 
gångjärn med bakkantssäkring (gäller ej tyngre dörrar).

LÅSKISTA  Assa 2002 Connect, godkänd av försäkringsbolagen i 
säkerhetsklass 3. Med hemma & bortasäkerfunktion.

PANELER  Massivt trä, hyvlade i ett stycke, ej spårfrästa skivor. 
Panelerna är sorterade, matchade och lagda för hand.

GLAS  Stora glasytor är härdade och laminerade superenergiglas 
fyllda med argongas för bättre u-värde. Klart glas som standard, 
etsat (med exempelvis symbol eller text) eller annat dekorglas mot 
tillägg.

Ett gott första intryck med en  
välkomnande entré

Husets smycke

YTTERDÖRRAR

De flesta dörrmodeller kan fås i olika träslag eller penselmålade. Fler utföranden och modeller hittar du på www.bovalls.com. Där finns även mer ingående 
skötselråd, fullständiga garantivillkor och monteringsanvisningar.

HAMNERÖ
Massiv panel, runt glas 
Oljad teak

DAFTÖ
Massiv panel
Penselmålad furu

RESÖ, STÅENDE
Massiv panel, runt glas
Oljad teak

KALVÖ
Massiv panel
Oljad teak

RESÖ, LIGGANDE
Massiv panel
Oljad ek

KALVÖ
Massiv panel, glas
Oljad ek

RESÖ, LIGGANDE
Massiv panel, glas
Oljad teak

LÅNGÖ, LIGGANDE
Massiv panel, runt glas
Oljad teak

LÅNGÖ, STÅENDE
Massiv panel 
Oljad teak

LÅNGÖ, LIGGANDE
Massiv panel
Oljad ek

HJÄRTERÖ
Massiv panel, glas
Oljad ek

OTTERÖ
Massiv panel
Oljad teak

FLORÖ, KAROSSERI
Massiv panel
Oljad teak

KORNÖ
Massiv panel
Oljad teak

FLORÖ, KAROSSERI
Massiv panel, runt glas
Oljad teak

KORNÖ
Massiv panel, glas
Oljad ek

FLORÖ, SINUS
Massiv panel, runt glas
Oljad teak

EK FSC® FREIJO FSC® TEAK/TEAK FSC® PENSELMÅLAD 
ACCOYA FSC®

FURU FSC®

KALVÖ
Massiv panel, glas
Oljad ek



TJÄRNÖ
Massiv ytterdörr 
Oljad ek

LINDÖ
Massiv ytterdörr 
Oljad freijo

RAMSÖ
Massiv ytterdörr 
Oljad ek

GÅSÖ
Massiv ytterdörr 
Oljad freijo

LINDÖ, SPRÖJS
Massiv ytterdörr 
Oljad freijo

RÅSSÖ
Massiv ytterdörr 
Oljad freijo

LÅNGÖ, LIGGANDE
Massiv panel
Oljad teak

LÅSKISTA ASSA 2002 CONNECT –
HEMMABEKVÄMT, BORTASÄKERT OCH GODKÄNT

GÅ HEMIFRÅN
Spärra vredet. Det 
hindrar en tjuv att ta 
sig ut genom dörren.

KOMMA HEM
Öppna med nyckel 
och vredet sätts åter 
i funktion.

ASSA CONNECT TREPUNKTSLÅSNING –
HEMMABEKVÄMT, BORTASÄKERT OCH GODKÄNT

Flerpunktslås med tre hak-
reglar för ökad säkerhet.
Funktion för bortasäker/ 
hemmabekvämlighet samt 
säker och bekväm låsning.

Säkerhet blir allt viktigare. Nedan visas de två vanligaste lösningarna men vi löser även andra önskemål.

Låskistans funktion

HEMMA
Öppna dörren inifrån 
med vredet.

KORNÖ
Massiv panel
Oljad freijo

Vi har kvalitetshandtag i olika utförande och fabrikat. Allt för att höja dörrens helhetsintryck. Låskista ingår alltid och ett komplett paket inkl. 
monterade cylindrar, tillbehör och nycklar kan köpas till.

FSB 4523
Rostfritt stål, skjutdörr

FSB 4521
Rostfritt stål, skjutdörr

FSB 1102
Rostfritt stål

FSB 1144
Rostfritt stål
Design Jasper Morrison

FSB 1004
Rostfritt stål
Design David Chipperfield

FSB 1005
Rostfritt stål

FSB 1057
Rostfritt stål

HOPPE STOCKHOLM
Rostfritt stål

ROCA
Rostfritt stål

YALE DOORMAN
Digitalt dörrlås

HOOKY ZERO WC
Mattkrom, låsbart skjutdörrbeslag

SKJUTDÖRRSBESLAGKODLÅS FÖR YTTERDÖRR

Detaljerna som gör helheten
HANDTAG

HOPPE VERONA
Rostfritt stål

RESÖ, LIGGANDE
Massiv panel
Oljad ek

RESÖ, STÅENDE
Massiv panel
Oljad teak

LÅNGÖ, LIGGANDE
Massiv panel
Oljad teak



V ågorna slår mot däcket och skummet lägger sig som ett vitt 
spår efter ekipaget där det knotar fram på Skagerack. Jak-
ten Lina är snart tillbaka i Bovallstrand efter ännu en resa 
till norska Fredrikstad. Båten är fullastad med norskt virke 
som ska säljas vidare i hemmahamnen. Fartygets ägare 

heter Johan och det var med honom släkttraditionen att arbeta 
med trä tog sin början under 1800-talet.

I allt för tidig ålder lämnade dock Johan jordelivet och frakt-verk-
samheten lades ner. Men med tiden startade istället hans son Gus-
taf en trävaruaffär på samma plats där virket 
brukade lastas av.

Affären blev arbetsplats åt både honom och 
hans söner. En av dessa var Bengt Gustafsson. 
Efter folkhögskolan hade han tänkt läsa till 
byggmästare precis som sin far. Men av det 
blev inget. Efter en kort tid på utbildningen 
beordrades han hem. Familjeföretaget hade  
fått i uppdrag att rita och beräkna material till 
hotellet Bovallsgården och då behövdes all 
hjälp som fanns att tillgå.

Så där är han, Bengt, tillbaka på familjeföretaget i Bovallstrand. 
Fast inte så länge till. Hans far insåg nämligen att i framtiden, när 
hans barn skaffat egna familjer, skulle det bli svårt för dem att alla 
försörja sig på trävaruaffären. Bengt började då fundera på snickeri- 
tillverkning. Med hjälp av ett lån på sjutusen kronor från sin farmor 
hade snart funderingarna tagit steget ut i verkligheten. Men året 
är nu 1943 och i Europa härjade andra världskriget för fullt. Tider-
na var osäkra och det var ont om både kapital och material.  Vad 
skulle man bygga med?

 

Under sommaren samma år ritade Bengt badhotellet i Bovallstrand. 
Som tack för hjälpen fick han riva och ta tillvara på materialet från 
det varmbadhus som tidigare stod på platsen. Något som kom väl 
till pass nu när det skulle byggas snickarverkstad.Tegelstenearna 
blev ett pannrum medan brädorna och dörrarna användes till själva 
arbetslokalen. För att gardera sig byggdes verkstaden som ett bost-
adshus. På det viset kunde den lätt göras om till rum för badgäster i 
fall de oroliga tiderna skulle slå till mot snickeribranschen.

Tyvärr var det knappast så att materialbristen upphörde bara för 
att byggnaden blev färdigställd. Ett problem 
var till exempel att skaffa torr ek till dörr-
trösklar. Men vad är problem till för om inte 
för att lösas? Båtvarvet på Badholmsvägen i 
Bovallstrand hade lite svensk ek liggande. Dit 
gick Bengt med en dragkärra och hämtade 
kasserade bitar. Ur dessa kunde han med 
hjälp av bandsågen, egenhändigt tillverkad 
av en krokig ekgren och två hjul från en T-ford, 
såga ut tröskelämnen som sedan lades 
på tork i hans farmors ladugård strax intill  
verkstaden.

På den vägen är det. De knapra omständigheterna fordrade en hög 
nivå av uppfinningsrikedom och saker och ting byggdes för att hål-
la – man hade helt enkelt inte råd med annat. Bengt Gustafssons 
snickeri finns fortfarande kvar i Bovallstrand och drivs av Inger och 
Eva, två av hans barnbarn. Numera har man specialiserat sig på 
dörrar och går under namnet Bovalls Dörrbyggeri. Idag är förstås 
situationen annorlunda, det är lättare att få tag på bra material. Men 
andan och kunskapen om hur man tillverkar från grunden – från 
råmaterial till färdig dörr, finns kvar. En tradition som liksom före-
taget har gått i arv från generation till generation.

Kvalitet i generationer

VÅRT ARV

En hög nivå av  
uppfinningsrikedom 
och saker och ting 
byggdes för att hålla

Ett naturligt ansvarstagande

Ett löpande miljöarbete
Bilden visar hur skogen ser ut sju år efter hållbar avverkning, där 
nästa skörd inte görs förrän år 2034. Bilden har tagits av en av våra 
FSC®-certifierade leverantörer i Brasilien.

De skrämmande fakta om skogarnas tillstånd i världen, illegal  
avverkning och dess följder och klimatpåverkan har gjort att vi valt 
att arbeta med FSC-märkt virke. 

När vi blev FSC-certifierade var vårt mål att allt virke skulle vara 
certifierat. Vi har nått det målet nu. Men vägen dit har kantats av 
både skepsis och motgångar.  Vi har varit nära att ge upp pga det 
mödosamma arbetet med att köpa virke med rätt ursprung, kvalitet 
och dimension. Det är fortfarande svårt, men vi har bestämt oss för 
att hålla oss till detta. Vi kan som producenter och konsumenter ta 
större ansvar för miljön genom att ställa krav.

FSC®, Forest Stewardship Council®, är en internationell organisation 
som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekono-
miskt livskraftigt bruk av världens skogar. Vi har spårbarhetscertifikat 
för att tillverka och sälja FSC-märkta dörrar. 

Det betyder att vi kan sälja dörrar som är gjorda av trä från hållbara   
skogar, där skogsarbetaren får en ordentlig lön, där djur och växtlighet 
säkras goda levnadsvillkor och där man inte fäller fler träd mer än  
skogen kan reproducera naturligt.

En förutsättning för liv

SKOGEN

Amazonas, Monto Durado nära Rio Jari 2011. FOTO: Kasper Kopp,  Tracer ApS
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Med omsorg och gediget hantverk tillverkar vi innerdörrar, 
ytterdörrar, skjutdörrar, pardörrar, sidoljus, överljus, fasta 
fönster,  säkerhetsdörrar samt entrépartier till villor och  
flerbostadshus m.m. Kundanpassade dörrar är en stor del 
av vår affärsverksamhet.

Hittar du inte dina dörrar i vårt urval så bygger vi dem åt dig 
så länge vi kan garantera bra resultat.
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