Nieuws van D&O Bouwglas | Franeker

Bekijk de webversie

De jaarwisseling

Geachte relatie,
Wij vieren de overgang van het lopende kalenderjaar naar het nieuwe.
Vrijdag 22 december 2017 is daarom onze laatste werkdag van dit jaar.
Vanaf maandag 8 januari 2018 staan wij weer voor u klaar.
Wij wensen u fijne feestdagen en een zichtbaar goed nieuwjaar!

Spiegelen

Nu we toch uw aandacht hebben houden we u nog graag even twee nieuwe
spiegels voor...
De corrosiebestendige spiegel (Mirropane Chrome). Roestvorming of
corrosie behoort hiermee tot het verleden! En de multi media spiegel
(MirroView) voor het verbergen van televisie- of computerschermen.
Mocht u de spiegels willen bekijken? Kom dan in het nieuwe jaar (met uw
klanten) naar úw showroom. Dat kan zonder afspraak op maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Hebt u specifieke vragen dan adviseren wij
u om vooraf een afspraak te maken.

Al het glas zit erin...

Taalbelevingscentrum Obe is in aanbouw op het Oldehoofsterkerkhof in
Leeuwarden en wordt op vrijdag 2 februari 2018 geopend. De bouw volgen?
Ga naar de website van Lân fan Taal.
Meer lezen over dit project...

Glas bewerken

Het kan hier allemaal! Dat wil zeggen: glas snijden, boren, slijpen, wassen
en graveren. 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.

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 in het nieuwe jaar!

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

D&O Glas | Kunststof | Aluminium
De Vang 3 | 8801 RB FRANEKER
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.

