Pilkington Dealer
D&O Bouwglas B.V.

Pilkington Benelux de duurzame partner in glasoplossingen
De Hermitage Amsterdam, de Ziggo Dome en

Aandacht voor duurzaamheid en maatschap-

de Algemene Rekenkamer. Zo maar drie prestigi-

pelijk verantwoord ondernemen is verankerd in

euze gebouwen waarvoor Pilkington Benelux B.V.

de organisatie. De essentie van het beleid van

het glas heeft geleverd. Maar ook in andere be-

Pilkington is dat de medewerkers en leveranciers

drijfspanden, overheidsgebouwen, ziekenhuizen,

bij beslissingen een zorgvuldige afweging

hotels, scholen, sportcentra, musea en natuurlijk

maken tussen mens, bedrijf en omgeving.

woningen vindt u glas van Pilkington. Opgericht

Door het maken van bewuste keuzes wil

in 1826 heeft Pilkington zich ontwikkeld tot

Pilkington een rol spelen in het bewerkstelligen

internationaal toonaangevend glasproducent.

van een betere wereld. Pilkington maakt deel

Innovatie staat daarbij altijd centraal, net zoals

uit van de NSG Group. Deze vervaardigt glas en

de zorg voor de wereld om ons heen.

beglazingsproducten voor de bouw-, auto- en
speciaalglasmarkt in 29 landen op vier continenten. Wereldwijd heeft de NSG Group circa
28.500 medewerkers en verkoopvestigingen in
130 landen.

Landelijk netwerk van
Pilkington dealers
De Pilkington dealers zijn vakmensen die weten
waar zij het over hebben en kunnen u van
deskundig advies voorzien. Het lijkt immers
allemaal zo eenvoudig, maar iedere situatie
vraagt om een eigen vakkundige oplossing!
Pilkington informeert en traint haar dealers
voortdurend en zorgt zo dat ze aan haar én uw
hoge kwaliteitsverwachtingen blijven voldoen.
Een Pilkington dealer biedt u kwaliteit in glas en
kwaliteit in service, nu en in de toekomst.

D & O Bouwglas
Pilkington Dealer
D & O Bouwglas in Franeker is gespecialiseerd in

een dito dienstverlening. Elk project kan dan ook

de levering en plaatsing van glas. Van echte glas-

rekenen op onze grootste zorg en aandacht, van

specialisten zoals wij zijn kunt u absolute topkwa-

A tot Z. Bovendien werken wij snel en efficiënt.

liteit verwachten. Of het nu gaat om isolatieglas

Enerzijds omdat de lijnen in ons bedrijf kort zijn,

of specialistische glasproducten. Bij ons hoog-

anderzijds omdat wij snel over ons glas kunnen

waardig kwalitatief glasproduct hoort uiteraard

beschikken. Glasheldere zaak, toch?

Glas even anders bekeken
Glas is zo vanzelfsprekend dat je het niet ziet: je
kijkt er immers gewoon doorheen. Als je echter
wat langer stilstaat bij glas, dan realiseer je je
dat je op zijn minst wilt dat het goed isoleert.
Maar misschien droom je ook wel eens over
zelfreinigend of zonwerend, of denk je na over
veiligheid? Alles kan en valt met elkaar te combineren in de dubbele beglazing van Pilkington!

Houd het hoofd koel in de zomer
In de hete weken van de zomer vindt u het

met Pilkington Insulight™ Sun met

vast wel eens vervelend, die zon die zo op het

Pilkington Suncool™ 70/40 bijvoorbeeld.

slaapkamerraam brandt en het slapen ’s avonds

Dit glas laat veel licht door, en beschermt

moeilijk maakt. Net die paar graden minder

tegen de zonnewarmte. Prettig zomers, en

die het comfortabel maken kunt u ook door

mede dankzij de HR++ isolatie ook ’s winters!

de juiste keuze van glas voor elkaar krijgen,

Ramen lappen: hobby of wekelijkse ellende?
Heeft u ramen op moeilijk bereikbare plekken

weg. Zemen is niet nodig, want het glas droogt

of is een jarenlang contract met de glazenwasser

normaalgesproken zonder watervlekken. Een

kostbaar, denk eens aan zelfreinigend glas.

ander voordeel van Pilkington Activ™ is dat je

Pilkington Activ is glas met een speciale

nauwelijks condens ziet op de buitenkant van

coating aan de buitenkant, die organisch vuil

de ruit- een soms storend verschijnsel van zeer

afbreekt onder invloed van UV licht. Een regen-

goed isolerend glas.

™

bui (of een tuinslang) spoelt het losgekomen vuil

Normaal Glas

Pilkington Activ™

Ware schoonheid zit van binnen
We gebruiken bijna allemaal gordijnen of jaloe-

of gaan ze kapot. Pilkington Insulight™ met

zieën in onze woning of kantoren, als zonwering

ScreenLine® biedt de oplossing: de jaloezieën of

of voor de privacy in bijvoorbeeld de badkamer.

duette zit tussen het glas, stofvrij en beschermd.

Gewone gordijnen en jaloezieën hebben nade-

U regelt het licht precies zoals u wilt, eventueel

len: stof en vuil verzamelt zich erin en als u het

zelfs met een afstandbediening. Een duurzaam

raam open zet terwijl het waait maken ze lawaai

en mooi technisch hoogstandje in glas!

Veilig glas
Bij glas in deuren of ramen tot aan de vloer is

voorkomen dat mensen naar beneden vallen.

de persoonlijke veiligheid van groot belang. Elke

Pilkington Optilam™ gelaagd glas biedt hier

keer dat iemand zich verwondt aan glas op het

meerdere oplossingen voor en bestaat ook in

moment dat hij valt is een keer te veel. Veilig-

doorbraak- en kogelwerende uitvoeringen Een

heidsglas zoals Pilkington Optilam gelaagd

bijkomend voordeel van gelaagd glas is dat er

glas of Pilkington gehard glas voorkomt ernstig

minder UV licht binnendringt zodat meubilair

persoonlijk letsel omdat er bij breuk geen ge-

en alles wat verder nog achter glas zit minder

vaarlijke scherven ontstaan. Glas in balustrades

verkleurt.

™

of op verdiepingen moet doorvalveilig zijn en

Veilig bij brand
We denken er maar liever niet aan: brand! Om
de vluchtweg minimaal een half uur veilig te
houden is er Pilkington Pyrodur®. Nog veiliger
is Pilkington Pyrostop®: dat valt in dezelfde
veiligheidscategorie als een bakstenen muur.
Een geruststellende gedachte dat u met het
juiste glas de vluchtwegen tot wel 2 uur lang vrij
kunt houden van vlammen, rook en hitte!

Historisch karakter met toekomst
Een echt authentiek pand met originele kozijnen

heel innovatief, historisch dun (6,2 mm) HR+

voor dun glas roept al gauw de associatie op

glas aan de moderne verwachting van goede

met koude lucht die van de ramen naar binnen

isolatie voldoen: Pilkington Spacia™.

valt. U kunt de kou verminderen met een klas-

Een vacuümlaag tussen de twee glasbladen

siek ogend glas met een lichte vertekening in

zorgt voor goede warmte-isolatie en het glas

een gelaagde 8 mm versie of in een HR isolatie-

past nog steeds in het bestaande kozijn.

glas van slechts 11 mm dik. Ook kunt u met een
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CE- markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm.
De CE- markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op www.pilkington.com/CE.
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