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Uitbreiding en open dag
Geachte relatie,
Nieuwe producten, nieuwe machines en de aankondiging van de open dag
op industrieterrein Kie West Franeker, zijn voor ons de reden om u vandaag
te informeren.

Op zaterdag 1 juli 2017 van 10:00 tot 16:00 uur wordt er een open dag van
ons industrieterrein Kie West Franeker georganiseerd. Het thema van deze
dag is “Gezond leven & werken”.
Veel bedrijven organiseren die dag activiteiten rondom het thema, en
ook sportverenigingen zullen demonstraties geven. Verder wordt de dag
aangevuld met andere leuke activiteiten zoals een kinderkermis, kartbaan,
springkussens, helikoptervluchten en nog veel meer.
Wat te zien bij D&O Bouwglas? Naar bericht op website.

Uitbreiding machines
We kunnen 'het' nu allemaal. Ons machinepark is namelijk uitgebreid met
een aantal machines waardoor we alle handelingen die gevraagd
worden hier in Franeker kunnen uitvoeren. Zo snijden we gelaagd glas,
slijpen en boren op verzoek en wassen het glas om een schoon product af
te kunnen leveren. Vanzelfsprekend is de snijlijn operationeel op de open
dag.

Uitbreiding producten
Mogelijkerwijs is het u al opgevallen dat we ons productaanbod aan het
verbreden zijn. De uitbreiding zit met name in producten die een
toegevoegde waarde hebben voor de klant.
Een voorbeeld hiervan is ontspiegeld glas (OptiView), een unieke oplossing
voor bijvoorbeeld etalages. En spiegels die tevens als beeldscherm dan wel
als digitaal scherm kunnen fungeren (MirroView). Of de spiegel
(Mirropane) die bestand is tegen vocht.

1. OptiView
OptiView™ wordt gebruikt om het weerspiegelende beeld en reflectie op
glas zoveel mogelijk weg te nemen. Daarvoor wordt een speciale antireflecterende coating aangebracht op extra helder OptiWhite glas.
De unieke eigenschappen, teveel om hier op te noemen, vindt u op
onze website.

2. MirroView
MirroView™ en het nieuwe MirroView™ 50/50 zijn ideaal voor het verbergen
van digitale displays en videoschermen. De sterk reflecterende spiegel
coating biedt een moderne uitstraling en is perfect voor commerciële en
residentiële toepassingen.
Wilt u weten welke voordelen deze types spiegelglas hebben? Ga dan naar
onze website.

3. Mirropane
Ons nieuwe type spiegelglas Mirropane™ Chrome is bestand tegen vocht. De
spiegel is voorzien van een speciale off-line coating. Roestvorming of
corrosie behoren hiermee tot het verleden!
Voor meer inspiratie verwijzen we u graag naar onze website. U kunt daar
tevens een PDF downloaden.

Vakantie
De bouwvak 2017 valt voor onze regio (Noord) in week 32, 33 en 34. Van
maandag 7 augustus t/m 25 augustus is D&O Bouwglas gesloten.

Meer weten? Bel: 0517 39 25 32
Of stuur een bericht →
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