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I S O L AT I E G L A S
zonwerend,

monumentaal,

inbraak werend

Heel veel mogelijkheden
Voor isolatieglas bent u bij D&O op het juiste adres. Van inmeten tot
en met plaatsen. Wij leveren alle soorten isolatieglas. U kunt natuurlijk
kiezen voor normale of hoogrendement HR++ beglazing, maar ook
voor zelfreinigend, brand- of zonwerend isolatieglas of voor glas met
inwendige jaloezieën van Screenline. Door de zonwering tussen het
glas te plaatsen krijgt u een hoogwaardig zonwerend product wat
nooit meer smerig wordt. Kortom, bij D&O is heel veel mogelijk.

D&O is uw partner voor hoogwaardige bouwproducten van glas,
kunststof en aluminium. Wij leveren uitsluitend topproducten van de
betere merken. Bij deze producten hoort een dito dienstverlening.
Onze kracht zit in het ontwerpen en uitvoeren van maatprojecten. Elk
project kan rekenen op onze grootste zorg en aandacht, van begin
tot eind. Bovendien werken wij snel en efficiënt dankzij de korte lijnen
binnen het bedrijf. Door de nauwe samenwerking met onze leveranciers, hebben we al onze producten snel in huis. Veel daarvan zijn te
bekijken in de showroom!

zichtbaar goed

I N S TA L L AT I E G L A S
Glazen deuren, scheidingswanden, douchecabines
Maatwerk voor ieder project
D&O levert en monteert glazen deuren, puien, scheidingswanden
en traptreden in elke gewenste uitvoering en op maat. Tevens kunt
u bij ons terecht voor de levering en montage van onder andere
douchecabines, schuifdeuren en inloopdouches. Voor al uw
glasvragen bent u bij D&O aan het juiste adres.
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DESIGNGLAS
i nte r i e u r,

keukens,

meubels

Eigen ontwerp
Designglas kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Denk hierbij
aan keukenachterwanden van glas, die hittebestendig en gemakkelijk
in onderhoud zijn. Maar ook aan terrasafscheidingen van glas.
Designglas wordt in samenwerking met u ontworpen. Door het
verwerken van een persoonlijke digitale print, foto of tekst, wordt het
geplaatste designglas een echte eyecatcher.

SPECIALS
monumenten,

glas

in

lood,

printen

Exclusieve toepassing
Design en kwaliteit. Dat gaat bij D&O prima samen.
Glas dat full color bedrukt of gezandstraald wordt. Maar ook glas in
lood, eventueel in isolatieglas, kunnen wij voor u verzorgen.
Alles nauwkeurig op maat gemaakt volgens elk gewenst ontwerp.

zichtbaar goed

PROFILIT
lange buitenwanden, lichtdoorlatend, isolerend
Betrouwbare partner
Voor diverse grote bouwprojecten realiseerden wij markante gevels
van het profielglassysteem Profilit. Met deze constructieve
bouwelementen zijn oneindig lange binnen- en buitenwanden te
maken die lichtdoorlatend en isolerend zijn. Onze ruime ervaring is
vooral van meerwaarde bij de ontwikkeling en engineering vooraf.
Dit maakt D&O tot een betrouwbare partner die zelfs grootschalige
Profilit constructies met goede afloop weet te realiseren.
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KU N ST STOF KOZ IJ N E N
onderhoudsarm, isolerend, blijvend kleurecht
Heel veel voordelen
Moderne kunststof kozijnen hebben vele voordelen boven
traditionele houten kozijnen. D&O levert kunststof maatkozijnen van
o.a. het Duitse topmerk Schüco met een langdurige garantie op
kleurechtheid. Voor elk type woning, van modern tot klassiek,
leveren wij kunststof kozijnen voor deuren, ramen en schuifpuien.
Tot de vele mogelijkheden horen bijvoorbeeld de ‘Hollandse Hoek’
en ‘Hollandse Dorpel’, waarmee het verschil met bestaande houten
kozijnen nauwelijks zichtbaar is. De kozijnen zijn leverbaar in vele
kleuren en dragen het Politiekeurmerk Veilig Wonen, VKG keurmerk
en Komo.
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V E R A N DA’ S
maatwerk,

solide,

vele

voorzieningen

Op maat gemaakt
D&O levert veranda’s in diverse stijlen van het Nederlandse merk
Palazzo. Ze worden volledig op maat gemaakt, desgewenst
voorzien van verlichting, verwarming, muziek en zonwering onder
het dak. Zeer populair is ook het inrichten van de veranda als
‘tuinkamer’, met bijvoorbeeld vouw- en schuifdraaiwanden.
Veranda’s van Palazzo zijn solide van constructie en hebben een
hoge dakbelasting. Ze zijn leverbaar in elke gewenste RAL-kleur.
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VOUW- EN SCHUIF WANDEN
isolerend, extra zonlicht, balkonbeglazing
Werken met topkwaliteit
Wilt u een veranda dichtmaken? Of juist zonlicht naar binnen halen
via een achtergevel, overkapping of balkonbeglazing? D&O maakt
het mogelijk. Wij leveren en plaatsen vouw- en schuifwanden
van het topmerk Dorma of Sunflex. Vrijwel elke maatvoering is
mogelijk en hetzelfde geldt voor de glassoorten en -diktes.
Alle vouw- en schuifwanden zijn leverbaar in zowel geïsoleerde
als in ongeïsoleerde uitvoering.
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