
Skap plass, lys og luft med New York 
industrielle glassvegger 



DYFA er et dansk produksjonsselskap 
med dedikerte ansatte som har en 
lidenskap for design og kvalitet.

Når vi designer og produserer våre 
skreddersydde og patenterte New 
Yorker-løsninger, er vi stolte av å 
kombinere design, funksjonalitet og 
kvalitet. Alltid med et blikk på detaljer 
som fullfører det eksklusive utseendet.

Vi streber etter å skape et unikt og sam-
menhengende system med uendelige 
muligheter.



Enkeltdører Dobbeldører Skyvedører Pinoldører Vegger Dusjvegger

DYFA presenterer et komplett 
produktspekter av New Yorker 
glassvegger, vinduer og dører, primært 
for interiørdesign.

Basert på vårt eget design og 
spesialproduserte profiler i 
aluminium, tilbyr vi et bredt spekter av 
skillevegger, vinduer og dørløsninger, 
fra standarddører til hengslede, 
skyve-, pinol- og foldedører samt 
vinrom og dusjvegger.



DYFAs New York-system tilbyr uendelige 
muligheter og løsninger selv for utfordrende 
rom, med skråtak og buer.

Hver bestilling er spesialprodusert. 
Størrelser, farger og fyllinger kan tilpasses 
etter eget ønske.

Kontakt DYFA for inspirasjon til ditt neste 
prosjekt.



Med vår mange års erfaring kan vi gi deg råd og 
veiledning til den perfekte løsningen for prosjektet ditt.



Rått, stilrent og minimalistisk 
utttrykk, med fokus på rene linjer.



DYFAs New York-dører kan leveres med et 
unikt skjult hengsel som blir helt skjult når 
døren lukkes.

Det skjulte hengslet gjør det enkelt å justere 
døren i alle retninger om nødvendig.

I tillegg gir hengslet et helt stilig og 
minimalistisk utseende, med fokus på de rene 
linjene.



Slank industriell design, ingen synlige 
skjøter, enkel å montere.
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Scan QR kode for videoer

DYFA-systemet er raskt og enkelt å installere 
på stedet.

Rammene er ferdigmontert med glass som 
er klar til montering med et enkelt patentert 
klikk-system. Skilleveggene leveres som løse 
deler med merkede profiler for plassering.

Sokkelen er justerbar slik at skjevheter i 
gulvet er enkle å ta i betraktning.

Systemet støttes av onlinevideoer og 
installasjonsinstruksjoner, da vi tror 
videoinstruksjonene viser mer enn tusen ord.



Nybygg eller renovering av boliger, hoteller, 
restauranter, detaljhandel og kontorlandskap



Skap unike rom, lys og luft med DYFA 
New York interiørglassløsninger



DYFA ligger på Sør-Fyn, hvor alle 
produktene produseres internt.

Facilitas har kontor og showroom i 
Oslo.

Kontakt oss for et møte eller en 
web-presentasjon.

FACILITAS AS
Hafrsfjords gate 3
0273 OSLO

kristian@facilitas.no
+47 922 18 600

www.dyfanewyork.com/no/


