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Brochure digitaal

Van alle tijden
Geachte relatie,
We gaan richting de jaarwisseling. Voor ons reden om u te
informeren over levertijden, openingstijden en over nieuws
en/of zaken van alle tijden.

Oplopende levertijden
De vraag naar isolatieglas is in de afgelopen weken bijzonder
toegenomen waardoor de levertijd is opgelopen naar 2 tot
3 weken.
Als u vandaag, donderdag 8 december 2016, uw glas
bestelt, dan mag u er van uitgaan dat uw bestelling nog in
week 51 wordt geleverd.

Blader door onze brochure op
www.zichtbaargoed.nl.

Informatie

Nieuwe snijmachine

Bent u benieuwd naar de vele
mogelijkheden in glas, kunststof en
aluminium?
Vraag dan vrijblijvend om
informatie of advies.

Meer lezen?
Dat kan! Op LinkedIn,
Twitter, Facebook en Google+ kunt
u onze actuele berichten volgen.

Recent is er door ons een nieuwe snijmachine aangekocht.
De glassnijtafel kan gelaagd (veiligheidsglas) en dikkere
glassoorten snijden. We hebben een grote voorraad
aangelegd en kunnen u daarom snel voorzien van glas op
maat.
Direct glas bestellen? Neem gerust contact met ons op!

Contact
Bezoekadres:
De Vang 3
8801 RB Franeker
Tel. (0517) 39 25 32
Fax (0517) 39 70 00
info@dogroep.nl
www.zichtbaargoed.nl

Lasermachine

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u al over de aankoop
van onze lasermachine met uitgebreide mogelijkheden voor
het graveren van glas en kunststof platen. Denk hierbij aan
logo’s, tekst en afbeeldingen. Daarnaast kunnen we ook
andere materialen zoals MDF (hout) bewerken.
Interesse of een eigen ontwerp? Neem gerust contact met
ons op!

Zonnepanelen op pand

Afgelopen jaar zijn we begonnen met het in kaart brengen
van ons energieverbruik. Vrij snel werd duidelijk dat we
duurzame energieopwekking op eigen bedrijfsgrond konden
realiseren. Recent hebben we daarom op ons dak 132
zonnepanelen geplaatst. Ons pand is nu geheel
zelfvoorzienend op het gebied van stroomverbruik.
Bekijk de video en meer op: http://zichtbaargoed.nl/mvo.

Glas bestellen en afhalen

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de samenwerking met
Pilkington gecontinueerd zij het in een iets andere vorm. U
kunt vanaf die datum weer gewoon bij ons glas bestellen en
afhalen. Wel zo handig!

Nieuwe producten
Begin 2017 komen er nieuwe exclusieve producten in ons
assortiment. Het gaat onder meer om een nieuw soort
ontspiegelend glas en nieuwe type spiegels. In een volgende
nieuwsbrief lichten we er graag een aantal uit.

Jaarwisseling

Rond de jaarwisseling zijn wij gesloten. Donderdag 22
december is onze laatste werkdag van dit jaar. Vanaf
maandag 9 januari 2017 staan wij weer voor u klaar.
Wij wensen u fijne feestdagen en een zichtbaar goed
nieuwjaar!

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!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

