Nieuws van D&O Bouwglas | Franeker

Bekijk de webversie

The Art of Living
Geachte relatie,
The Art of Living, de kunst van het leven, is de naam van een magazine
waarin een project van ons is beschreven. Verderop in onze nieuwsbrief
leest u er alles over.
Kunst is iets creëren. Daarom delen we de video, met daarin onze Abe, die
gemaakt is in Leeuwarden bij OBE. "Een spannende klus", volgens Lân fan
taal.
Verder informeren wij u graag over de extra mogelijkheden van het
bewerken en afhalen van glas en meer. En we realiseren ons dat we alweer
in week 44 zijn beland...
Veel lees- en kijkplezier!

In Leeuwarden, op het Olderhoofsterkerkhof wordt druk gebouwd aan OBE
voor
Lân
fan
taal.
OBE
is
een
interactief
bezoekersen
taalbelevingscentrum.
Bouwbedrijf Lont is verantwoordelijk voor de bouw van het
taalbelevingscentrum. Het proces wordt op de voet gevolgd met een reeks
korte filmpjes.
In aflevering 6 werd het volgens Lân fan taal spannend "...want het glas
werd gezet. Zeker een stuk of zes grote ramen van wel 400 kilo! Dat is niet
zomaar een klusje."
Wellicht leuk om te weten... intussen hebben wij hier 15.000 kilo
isolatieglas (Triple) geplaatst.
Bekijk de aflevering met Abe bij OBE. Klik op de afbeelding.

Glas 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) in Franeker kunnen snijden of bewerken.

Afhaalcentrum Franeker

Al het glas dat u nodig heeft kunt u bij ons in Franeker afhalen. Service
daarbij is dat u gratis de glaskar (aanhanger) kunt lenen.

Bezorgen

Glas bezorgen doen we één keer per week. Voor bestellingen onder de
€300,- brengen we €30,- bezorgkosten in rekening.

Voorgenomen prijswijziging

Het aantrekken van de vraag naar, en de krapte van glas hebben ervoor
gezorgd dat de prijzen van glas steeds verder stijgen. Tot op heden hebben
wij deze prijsverhogingen voor onze rekening genomen. Wij zien ons echter
nu genoodzaakt om de prijzen aan te passen. Met ingang van 1 december
2017 worden de prijzen voor glas daarom met ca. 7% verhoogd. Voor een
toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

Project in "The Art of Living"

The Art of Living is een glossy magazine. Deze verschijnt een aantal keren
per jaar. In het laatste nummer staat een verrassend vormgegeven villa
waaraan ook D&O Bouwglas mocht meewerken.
"Veel ruimte, veel licht en veel privacy. Strak, duurzaam, modern en
minimalistisch. Dit waren zoal de wensen van de particuliere opdrachtgever
aan architect Diana Lautenbag van Lautenbag Architectuur uit Hindeloopen.
De architect ontwierp een villa waarin veel glas en aluminium kozijnen
verwerkt zijn."
Naar project en foto's...

Levertijden rond jaarwisseling
We zijn alweer in week 44 beland. Daarom vertellen we u alvast dat wij ook
dit jaar rond de jaarwisseling gesloten zijn.
Op donderdag 21 december is onze laatste werkdag en op vrijdag 22
december de laatste route voor het bezorgen van glas.
Heeft u rond die tijd speciaal glas nodig? Bestel dan op tijd, in ieder geval 2
tot 3 weken van tevoren.

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!

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

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u sebastiaan@dogroep.nl toe aan uw adresboek.

