PASSER NEW YORKER
VÆGGE TIL DIT HJEM?

ORIGINALITET, STIL OG
GODT HÅNDVÆRK
En ægte New Yorker væg er en kombination af solidt håndværk og sans
for detaljen. Det får du, når du bestiller din væg hos NEWYORKERDK.
Vores baggrund fra byggeri- og vinduesbranchen gør, at vi kan levere
New Yorker vægge i et stilrent design og i høj kvalitet. – Og altid med det
originale, rustikke New Yorker look.
Vores vægge bliver bygget fra bunden, hvor rammen af smedejern
svejses, males og tilpasses dine mål. Herefter isættes de glas, som
fremkalder det helt unikke New Yorker udtryk.
Med en New Yorker væg kan du give dit rum en helt særlig stemning,
der oser af kvalitet, sans for detaljen og god smag.

HVAD ER EN
NEW YORKER VÆG?
En New Yorker Væg har fået sit navn, fordi den oprindeligt
stammer fra nogle af de gamle industri-områder i New York.
I forbindelse med at mange af de gamle industri-bygninger
blevet lavet om til boliger, opstod de moderne “Lofts”. Det er
legligheder, der typisk består af ét stort rum, som ofte har et
lidt råt og industrielt look.
Ofte er rummet inddelt med rustikke glasvægge med vinduer
sat i ramme.
Det giver et helt særligt look, som ikke bare fungerer godt i
den lidt retrorustikke stil, men som også fungerer flor
sammen med det mere minimale, skandinaviske look.
New Yorker Vægge kan fås i mange forskellige designs og
størrelser, og vi tilpasser gerne til netop dit hjem.

www.new-yorker.dk
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info@new-yorker.dk

1 FAG M/ 4 GLAS

2 FAG M/ 8 GLAS

2 FAG M/ 6 GLAS

DØR M/ 6 GLAS

Vejl. mål
Bredde: 40-60 cm
Højde: 180-240 cm

Vejl. mål
Bredde: 75-110 cm
Højde: 180-240 cam

Vejl. mål
Bredde: 75-100 cm
Højde: 175-220 cm

Vejl. mål
Bredde: 75-100 cm
Højde: 175-220 cm

PRIS:

Pris:

Pris:

Pris:

4.925,-

9.850,-

7.390,-

DOBBELTDØR M/ 12
GLAS

SKYDEDØR M/ 6 GLAS

3 FAG M/ 12 GLAS M/ ENKELTDØR

Vejl. mål
Bredde: 150-200 cm
Højde: 175-220 cm

Vejl. mål
Bredde: 75-100 cm
Højde: 175-220 cm

Vejl. mål
Bredde: 110-150 cm
Højde: 180-240 cm

Pris:

Pris:

Pris:

19.780,-

10.490,-

17.275,-

Pris uden dør:

4 FAG M/ 16 GLAS M/ DOBBELTDØR

5 FAG M/ 20 GLAS M/ ENKELTDØR

Vejl. mål
Bredde: 150-200 cm
Højde: 180-240 cm

Vejl. mål
Bredde: 200-300 cm
Højde: 180-240 cm

Pris:

24.700,-

Pris uden dør:
Pris m/ enkeltdør:

19.700,22.200,-

6 FAG M/ 24 GLAS M/ ENKELTDØR
Vejl. mål
Bredde: 240-360 cm
Højde: 180-240 cm
Pris:

32.050,-

Pris uden dør:
29.550,Pris m/ dobbeltdør: 34.550,-

www.new-yorker.dk

Pris:

27.125,-

9.890,-

14.775,-

Pris uden dør:
24.625,Pris m/ dobbeltdør: 29.625,-

1

Alle priser er vejledende inkl. moms, ekskl. levering og
montering.

2

Levering fra 			

300,-

3

Montering 			

Kontakt os for pris

4

Tillæg Safin / Frosted

88,- pr. felt

5

Tillæg Akustikpanel

398,- pr. felt

6

Mulighed for andre overflader & farver mod tillæg

28 99 90 30

info@new-yorker.dk

Bag NEWYORKERDK står virksomheden Byens Vinduer, der har
en solid erfaring fra byggeri- og vinduesbranchen. Her er de
ofte stødt på de ægte New Yorker vægge med deres rå og ofte
meget industrielle look, som jo netop er væggenes særkende.
Men de har også mødt mange efterligninger, hvor hele charmen
og stilen fra den ægte New Yorker væg er forsvundet i masseproduktionen. Dét ville de gerne gøre op med og få den ægte
New Yorker væg tilbage.
Den på én gang charmerende og rå væg, som består af solidt
smedejern med isat glas. Derfor har de skabt NEWYORKERDK,
som har specialiseret sig i gode, solide og ægte New Yorker
vægge i højkvalitet.
Kontakt os gerne og hør mere om din muligheder!
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