
Skapa rum, ljus och luft med 
Dyfa New York industri glasväggar 



DYFA är ett danskt varumärke med HK 
och verksamhet i Svendborg på Fyn i 
Danmark. Den svenska marknaden med 
produktion och distribution sköts av 
Karlsson & Dahl i Varberg.

När vi designar och och producerar våra 
skräddarsydda och patenterade New York 
lösningar, sätter vi en ära i att kombinera 
design, funktionalitet och kvalitet. Alltid 
med ett fokus på detaljer, som fulländar 
den exklusiva looken.

Vi strävar efter att skapa ett unikt och 
sammanhängande system med oändliga 
möjligheter och lösningar. 



Enkla dörrar Dubbla dörrar Skjutdörr Pivotdörr Väggar Duschvägg

DYFA erbjuder ett komplett 
produktsortiment av New York 
glasväggar, fönster och dörrar, i första 
hand för invändiga lösningar.

Baserat på vår unika design och 
specialframtagna profiler i aluminium 
erbjuder vi ett stort urval av 
skiljeväggar, fönster och dörrlösningar. 

Unika mått och lösningar är vårt 
huvudfokus men vi erbjuder även 
vissa standardlösningar i ex dörrar.



DYFA´s New York system erbjuder 
oändliga möjligheter och lösningar, så 
utmana oss gärna.

Din order blir specialproducerad. Storlek , 
färg och fyllningar kan anpassas efter just 
dina önskemål.

Kontakta oss gärna för inspiration och ideer 
till ditt nästa projekt.



Med vår långa erfarenhet kan vi rådge och vägleda 
till den perfekta lösningen för just ditt projekt.



Rått, stilrent och minimalistiskt 
uttryck, med fokus på de rena linjerna



DYFA´s New York dörrar kan levereras med 
ett unikt dolt gångjärn, som blir helt dolt, när 
dörren är stängd.

Det dolda gångjärnet gör det möjligt, att 
enkelt efterjustera i alla riktningar, om det 
finns behov för det.

Dessutom ger det dolda gångjärnet ett 
mycket stilrent och minimalistiskt uttryck, 
med fokus på de rena linjerna.



Slank industriell design, inga synliga
skarvar, enkelt att bygga och montera.
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DYFA systemet är enkelt och smidigt att 
montera och bygga på plats.

Ramarna är förmonterade med glas, klara att 
bygga ihop till en enhet med ett patenterat 
klicksystem. Skiljeväggar levereras som lösa 
delar som är uppmärkta för rätt placering.

Sockeln är justerbar, för att kunna anpassas 
för eventuella ojämnheter i golvet .

Systemet supportas med instruktionsvideos 
då vi menar att en video säger mer än tusen 
ord, se www.dyfanewyork.com alt Scanna QR 
kod ovan för video.



Nybyggnation eller renovering av bostäder,
hotell, restaurang, butik- eller kontorslandskap



Skapa unika rum, ljus och luft med 
DYFA New York interiöra glaslösningar. 



DYFA´s produktion och distribution 
för den svenska marknaden ligger i 
Varberg 45 min söder om Göteborg.

Förutom produktionsläggningen i 
Varberg finns ett stort showroom där 
det finns möjlighet att titta på olika 
lösningar i DYFA New York systemet.

KARLSSON & DAHL GLASMÄSTERI AB
Stormhallsvägen 2 
432 32 VARBERG

info@karlsson-dahl.se
+46-340-66 66 50

www.karlsson-dahl.se
www.dyfanewyork.com/se/


