
Skab rum, lys og luft med New York 
industrielle glasvægge



DYFA er en dansk produktionsvirksomhed 
med dedikerede medarbejdere, der har 
passion for design og kvalitet.

Når vi designer og producerer vores
skræddersyede og patenterede New 
Yorker løsninger, sætter vi en ære i at 
kombinere design, funktionalitet og 
kvalitet. Altid med et blik på detaljer, der 
fuldender det eksklusive look.

Vi stræber efter at skabe et unikt og
sammenhængende system med 
uendelige muligheder.



Enkelt døre Dobbelt døre Skydedøre Pinol døre Vægge Brusevægge

DYFA præsenterer et komplet
produktprogram af New Yorker
glasvægge, vinduer og døre, primært
til den indvendige indretning.

Baseret på vores eget design og
specialproducerede profiler i
aluminium, tilbyder vi en bred vifte af 
skillevægge, vinduer og dørløsninger, 
lige fra standarddøre til hængslede-, 
skyde-, pinol- og foldedøre samt 
vinrum og brusevægge.



DYFAs New York System rummer uendelige 
muligheder og løsninger, selv til udfordrende 
rum, med skrå vægge og buer. 

Hver ordre bliver specialproduceret. 
Størrelser, farver og fyldninger kan tilpasses 
efter dit ønske.

Kontakt DYFA for inspiration til dit næste 
projekt.



Med vores mange års erfaring kan vi rådgive og 
vejlede dig til den perfekte løsning på dit projekt



Råt, stilrent og minimalistisk udtryk, 
med fokus på de rene linier



DYFAs New York døre kan leveres med et 
unikt skjult hængsel, der bliver helt skjult, når 
døren lukkes.

Det skjulte hængsel gør det muligt, let at 
efterjustere døren i alle retninger, hvis der er 
behov for det.

Derudover giver hængslet et fuldstændigt 
stilrent og minimalistisk udtryk, med fokus på 
de rene linjer. 



Slankt industrielt design, ingen synlige 
samlinger, nemt at samle og montere

Dragsholm Slot
Spisehuset
Fotograf: Claus Starup



Scan QR kode for videoer

DYFA systemet er hurtigt og nemt montere 
på stedet. 
 
Rammerne er præmonteret med glas, der er 
klar til at samle med et simpelt patenteret 
kliksystem. Skillevæggene leveres som løse 
dele med markerede profiler til placering.

Soklen er justerbar, så skævheder i gulvet er 
lette at tage højde for. 
 
Systemet understøttes af online videoer og 
installationsvejledninger, da vi mener, at 
video instruktionerne viser mere end tusind 
ord.



Nybyggeri eller renovering af boliger, hoteller,
restauranter, detail- og kontorlandskab



Skab unikke rum, lys og luft med DYFA 
New York interiør glasløsninger



DYFA ligger på Sydfyn, hvor alle
produkter bliver fremstillet i egen
produktion. 

I forbindelse med vores kontor og 
produktion, er der mulighed for at 
aftale besøg i vores showroom, hvor 
vi viser de fleste af vores spændende 
løsninger.

DYFA A/S
Finlandsvej 12
DK-5700 Svendborg

kontakt@dyfa.dk
+45 91553355

www.dyfanewyork.com


