Zichtbaar goede bouwproducten nodig?
D&O Bouwglas levert een omvangrijk assortiment bouwproducten en biedt u graag dit overzicht aan.

Profilit beglazing
Profilit beglazing biedt kleurrijke architectonische oplossingen en universele toepassingsmogelijkheden. Met de
constructieve glazen u-balken zijn oneindig lange buiten- en binnenwanden te creëren die lichtdoorlatend en
isolerend zijn.

Kunststof kozijnen
Voor deuren, ramen en schuifpuien van elk type woning; van modern tot klassiek. Tot de vele mogelijkheden horen
bijvoorbeeld de ‘Hollandse Hoek’ en ‘Hollandse Dorpel’, waarmee het verschil met bestaande houten kozijnen
nauwelijks zichtbaar is. De kunststof kozijnen zijn leverbaar in 125 kleuren en alle dragen ze het Politiekeurmerk Veilig
Wonen en Komo. Onderhoudsarm, uitstekend isolerend en blijvend kleurecht.

Glazen deuren en Vouw- en schuifwanden
Omvangrijk assortiment glazen deuren (aanslag-, pendel- en schuifdeuren) voor woonhuizen en utiliteitsgebouwen.
Optioneel met hang- en sluitwerk (manueel, soft-close en elektrisch). Daarbij bieden wij talloze varianten van vouwen schuifwanden leverbaar in vrijwel elke maat, geïsoleerd en ongeïsoleerd.

Ontspiegeld glas, MirroView en Mirropane Chrome
Ontspiegeld glas wordt gebruikt om het weerspiegelende beeld en reflectie op glas zoveel mogelijk weg te nemen.
MirroView is ideaal voor het verbergen van digitale displays en videoschermen in onder andere abri's, hotelkamers,
lobby's en in winkels. Mirropane Chrome is spiegelglas bestand tegen vocht. Roestvorming of corrosie behoort
hiermee tot het verleden!

Douchecabines
Custom-built (maatwerk) douchecabines voor elke badkamer, met designmogelijkheden voor het gehard
veiligheidsglas in vele designs en hoogwaardige scharnieren, hang- en sluitwerk, afdichtstrips en grepen met
gepersonaliseerd beslag (bijvoorbeeld logo).

Monumentenglas, geluidswerend isolatieglas en ScreenLine
Bijzondere objecten als monumentale panden vragen om hoogrendement glas met een authentieke uitstraling.
Gebouwen nabij een spoor, snelweg of vlakbij een vliegveld om een akoestische geluidswerend isolatieglas. Uniek is
isolatieglas met screendoek of jaloezieën tussen het glas in (productnaam: ScreenLine).

Triple
Triple hoogrendement driedubbel glas in huizen waar de rest van het huis ook energiezuinig is ingericht. Een
welkome aanvulling op wooncomfort!

Colorbel glaspaneel
Het Colorbel glaspaneel is een decoratieve en kleurrijke veiligheidsbeglazing voor interieur en gevel. Het is een
combinatie van in de massa gekleurd glas, met of zonder coatings, al of niet gefigureerd. Colorbel is goed samen te
bouwen als isolatie- of sandwichpaneel, al dan niet in combinatie met Trespa of aluminiumplaat.

Keukenachterwand van glas
Een keukenachterwand van glas is een originele en duurzame manier om keukens een strakke en persoonlijke
uitstraling te geven. Wandbeglazing is trendy, een blikvanger en biedt veel voordelen.

Glazen balustrades
Een glazen balustrade is een elegant alternatief voor een hekwerk of railing. Het geeft zowel binnen als buiten een
strakke en moderne uitstraling aan het interieur, de woning of een (bedrijfs)gebouw.

Terrasafscheidingen van glas
Sterk en duurzaam veiligheidsglas in allerlei maten, soorten (helder glas, mat of figuurglas) en kleuren.

Designglas en specials
Naast al het ‘gewone’ glas zijn wij gespecialiseerd in speciale projecten met designglas. Denk hierbij aan foto’s,
schilderijen of zelfs glas in lood. We hebben het hier over glasspecials die samen met ons worden ontworpen en
indien gewenst geplaatst.



Glas snijden of bewerken?
Het kan allemaal! Dat wil zeggen: glas snijden, glas boren, glas slijpen, glas wassen en glas graveren bij D&O
Bouwglas. Ons machinepark bestaat uit een aantal machines waarmee we niet alleen glas, maar ook spiegels en
acrylaat (plexiglas) hier in Franeker kunnen snijden of bewerken.

Glas snijden
Het meest gangbare glas hebben we gewoon op voorraad. Dat betekent voor u een snelle levering. Glas snijden doen
we zelf in elk gewenst formaat.

Acrylaat/Plexiglas
Acrylaat/Plexiglas is sterk, licht van gewicht, weerbestendig en gebruiksvriendelijk. Zowel binnen als buiten
toepasbaar (supportersvakken, scheidings- en doorkijkwanden). D&O heeft een eigen zaagmachine, grote voorraad,
waardoor snelle levering.

Gelaagd glas snijden
Een nieuwe snijmachine specifiek voor gelaagd glasze. De glassnijtafel kan veel dikkere glassoorten snijden dan
eerder mogelijk was. We hebben ook hier een grote voorraad (diktes 33.1 en 44.2 mm) van aangelegd en kunnen u
daarom snel voorzien van glas op maat.

Glas boren en slijpen
Glas boren en slijpen doen we op verzoek.

Glas wassen

Onze recente aanwinst betreft een wasmachine waardoor we nu na iedere glasbewerking het product (glas of spiegel,
met een maximale hoogte van 1600 mm) schoon bij u kunnen afleveren.

Glas en spiegels graveren
Daarnaast uitgebreide mogelijkheden voor het graveren. Denk hierbij aan logo’s, tekst en afbeeldingen. Of
bijvoorbeeld een versiering op een spiegel (zie afbeelding hiernaast).

CNC-gestuurde lasermachine
Met onze CNC-gestuurde lasermachine bieden wij extra service qua snijden (zeer kleine modellen mogelijk). Met de
lasermachine kunnen wij heel nauwkeurig werken. Handwerk behoort tot het verleden. Met uiterste precisie kunnen
wij modellen voor u maken of bijvoorbeeld gaten, sparingen of teksten op maat maken. Onze medewerkers hebben
een opleiding gevolgd om de technologie van de lasermachine optimaal te kunnen inzetten voor alle specifieke
toepassingen.

Video op YouTube
Wilt u glas bewerken in actie zien? Bekijk dan onze video op YouTube. In de video tonen wij de verschillende
handelingen van glas bewerken. Ga naar: https://youtu.be/CmvdOqiY8zI. Ook van het graveren is een video gemaakt.
Die vindt u op: https://youtu.be/HEH3GBIf4l4.

Afhalen of bezorgen
Al het glas kunt u in Franeker afhalen. Service daarbij is dat u gratis de glaskar (aanhanger) kunt lenen. Glas bezorgen
doen we één keer per week. Voor bestellingen onder de € 300,- brengen we € 30,- bezorgkosten in rekening.

Vragen over glas bewerken?
Voor al het glas op maat kunt u terecht bij D&O Bouwglas. Van acrylaat tot veiligheidsglas.
Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.
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