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Informatie
Bent u benieuwd naar de vele
mogelijkheden in glas, kunststof en
aluminium?

Geachte relatie,
Begin deze maand ontvingen we het bericht dat één van
onze projecten in de zorgsector, in samenwerking met
Van der Salm-aim architecten en Assink Hout is
genomineerd voor de Hedy d’Ancona-prijs. En dat is aan
het einde van het jaar natuurlijk een geweldige opsteker
die we graag met u delen.
Een zeskoppige jury bestaande uit architecten en
zorgprofessionals maakt de zeven nominaties bekend die zij
selecteerden uit 52 inzendingen. De Hedy d’Ancona-prijs richt
zich op voorbeeldstellende projecten waarbij architectuur,
interieur, stedenbouw, tuin- of landschapsarchitectuur het
zorgconcept optimaal ondersteunen. Bekijk hier het project
Chemotuin Hilversum. Naar persbericht…

Vraag dan vrijblijvend om
informatie of advies.

Brochure digitaal

Andere projecten die we rond de jaarwisseling nog graag
even bij u onder de aandacht brengen zijn een weidestal met
glazen u-balken, kunststof kozijnen in een autospuiterij en
hardglas in hét planetarium.
Blader door onze brochure op
www.zichtbaargoed.nl.

Verrassend project Profilit
(Reglit) in weidestal
Meer lezen?
Dat kan! Op LinkedIn,
Twitter, Facebook en Google+ kunt
u onze actuele berichten volgen.

Zichtbaargoed
Onze projecten vinden in diverse sectoren plaats. Verrassend
dit jaar was de toepassing van Profilit (glazen u-balken) in de
agrarische sector. Profilit werd hier gekozen om te dienen als
buitenwand bij een verbouwing van een bestaande
melkveestal.
De weidestal is onderdeel van Aeres Praktijkcentrum te
Dronten, een train- en leeromgeving voor bedrijven en
onderwijsinstellingen. Naar project…

Kunststof kozijnen Kuperus

Bouwbedrijf Rijpstra plaatste in fases kunststof kozijnen van
Schüco, inclusief HR++ beglazing (deels helder en deels
gelaagd glas met matte folie) bij Kuperus Autoschade.
Wij vroegen Rijpstra naar zijn ervaringen met Schüco. Hij
antwoordde: “Wij kiezen voor Schüco omdat dit een
kwalitatief sterk product is en wij veel vraag hebben naar dit
type design. Daarnaast ondervinden wij zelden problemen
met het kozijn en sluitwerk.” Naar foto’s project…

Hardglas in planetarium
Franeker
Zoals bekend gaat het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
uitbreiden.
In de voormalige bakkerij worden de ingang van het
planetarium, een winkel, de horeca en een educatieve ruimte
gerealiseerd. D&O plaatst er een corridor, een glazen
gangpad die de verschillende ruimtes van elkaar scheiden.
Wij tonen u graag in het voorjaar van 2016 de foto’s van dit
project.

Sluiting rond feestdagen

In week 52 en 53 (maandag 22 december 2015 tot en met
vrijdag 1 januari 2016) is D&O gesloten.
Mocht u met uw klanten in deze periode gebruik willen maken
van ‘uw showroom’, neem dan vandaag of morgen (17 of 18
december) nog even contact met ons op. Wij bekijken graag
de mogelijkheden.
Namens het hele team bedanken wij u voor de fijne
samenwerking in het afgelopen jaar en wensen u hierbij
prettige kerstdagen en een gezond en zichtbaar goed 2016.

Informatie en advies
Heeft u vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief neem dan
gerust contact met ons op.
t. 0517-392532 | m. info@dogroep.nl
Graag tot ziens!
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