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Bekijk de webversie

Voorjaarskriebels

Geachte relatie,
Al last van voorjaarskriebels? Niet? Dan krijgt u ze vast als u ons project op
Vlieland bekijkt. Een prachtige vakantiewoning met driedubbel glas (Triple).
Een voorjaarsschoonmaak zullen we het niet noemen, maar úw showroom is
zeker opgefrist. Er is nu nog meer glas te zien. Meer glazen deuren, meer
douchecabines en een opstelling met OptiView ontspiegeld glas. En bij die
laatste weet u niet wat u (niet) ziet.
Omdat we niet uitgepraat raken over dat ontspiegeld glas dat zichtbaar
lichtreflectie vermindert, delen wij een project ter inspiratie.
En tot slot nog een aangename verrassing...
Veel leesplezier!

Driedubbel glas in een ‘De Waard tent’?

Uiteraard niet in combinatie met tentdoek, maar wel in samenspel met hout
en in een recreatiewoning.
Het driedubbele glas (Pilkington Insulight Triple) wordt vaak toegepast om
haar sterke isolerende werking. Het zorgt voor een optimale isolatie.
De woning zelf bestaat voornamelijk uit een dak, dat oogt als een zwevend
dak. Het ontwerp is gerelateerd aan de alom bekende klassieke tent en past
zorgvuldig in het mooie duinlandschap van Vlieland.
De structurele beglazing geeft de gevel een ‘volglazen’ aanblik.
Meer lezen over dit project...

Uw showroom

Zoals gezegd, úw showroom heeft een opfrisbeurt gehad. Nieuwe trendy
glasproducten zijn toegevoegd. Een opstelling met verschillende
soorten glazen deuren, trendy douchecabines en ontspiegeld glas zijn
toegevoegd. De foto's hieronder verleiden u vast tot een bezoek.
U bent zonder afspraak (met uw klanten) welkom op maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur. Hebt u specifieke vragen, waarvoor u iemand van
ons nodig heeft, dan raden wij u aan om vooraf een afspraak te maken. U
kunt ons bereiken op: (0517) 39 25 32.

Ontspiegeld vitrineglas

Bij Juwelier Kramer in Franeker is een vitrinekast van ontspiegeld glas
(Pilkington OptiView™) voorzien. Volgens Auke Kramer staan klanten vaker
voor de kast met het ontspiegeld vitrineglas dan voor de andere
vitrinekasten.
"We merken op dat ze verbaasd zijn als ze ontdekken dat er ‘toch’ glas voor
de tentoongestelde juwelen zit", aldus Kramer.
Het ontspiegeld glas wordt door haar anti-reflecterende werking steeds
vaker toegepast in winkels en etalages. Geboden wordt immers
een maximaal kijkgenot vanuit elke hoek.
Meer lezen over dit project...

Aangename verrassing

In februari was, in het kader van Culture Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân, de
opening van het taalbelevingscentrum OBE te Leeuwarden. Zoals al eerder
aangegeven is er door ons maar liefst 15 ton aan isolatieglas verwerkt in dit
toonaangevende gebouw op het Oldehoofsterkerkhof.
Begin maart werden wij aangenaam verrast door de opdrachtgever Lân fan
Taal. Zij stuurden alle bedrijven die betrokken zijn geweest bij de bouw een
fotoboek als dank voor een ieders inzet. Dit is door ons, en vooral door
Abe, Klaas en Durk, enorm gewaardeerd!
Hieronder een paar foto's. Uiteraard staan er nog meer op onze website.
Naar project op website...

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
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