Nieuws van D&O Bouwglas | Franeker

Bekijk de webversie

Zomerse taferelen!

Geachte relatie,
14 juni, de 165ste dag van het jaar. Nog 200 dagen te gaan in 2018. Qua
werkdagen een stuk minder natuurlijk want de vakantieperiode breekt aan.
Voor de resterende dagen staan er nog prachtige projecten op de planning
en opdrachten voor mooie designobjecten van (spiegel)glas. Wellicht ook
iets van maatwerk voor u? Bekijk alvast de eerste resultaten.
Deze keer delen we met u het project dat we in het voorjaar hebben
uitgevoerd in de Keukenhof. We werken niet vaak in zo'n kleurrijke
omgeving.
Het laatste item in deze nieuwsbrief gaat over de AVG, waarin wij tevens een
link hebben opgenomen naar onze privacyverklaring.
Veel leesplezier!

5-assige Intermac

Eerder schreven wij al dat wij hier in Franeker van alles kunnen op het
gebied van glas- en spiegelbewerkingen, zoals snijden, slijpen, boren,
wassen, laseren en graveren.
Omdat de vraag uit de markt voor klantspecifieke producten in luxe
interieurs en snelle en duidelijk gedefinieerde levertijden alsmaar groter
wordt, hebben we geïnvesteerd in een 5-assige Intermac.
Voor het geval dat u het nog niet in de media heeft opgepikt, met de
aanschaf van de Intermac Master 38.5 én het aantrekken van nieuw en
ervaren personeel kunnen we nu glas en spiegels op een exacte maat en van
een zeer hoge kwaliteit leveren. Met uiterste precisie, een tolerantie van 0,2
mm, kunnen er unieke designobjecten op maat worden gemaakt. Met name
voor producten die typerend zijn voor de luxe jachtbouw, interieurbouw en
de meubelmakerij. De eerste opdrachten zijn intussen gerealiseerd.
Bekijk de video en/of lees het nieuwsbericht op onze website.

De Keukenhof

De Keukenhof in Lisse is de grootste bloementuin ter wereld met zeven
miljoen bloembollen die ieder jaar weer worden gepoot.
D&O Bouwglas heeft het Willem-Alexander paviljoen dit voorjaar voorzien
van Profilit beglazing. Om precies te zijn is in het paviljoen Pilkington
Profilit™ Micro K22/60/7 met 7 draadinleg toegepast.
Voor de plaatsing van de dubbele beglazing is gebruik gemaakt van
bijbehorende aluminium montageprofielen in RAL 9007. In de rondingen
van het paviljoen zijn de montageprofielen in een radius gebogen van 2450
mm. Verder heeft de architect gekozen voor zijwanden die naar het midden
toe schuin aflopen. In getallen: van een hoogte van 1500 mm naar 200 mm.
Profilit™ Micro is zoals Pilkington het zelf zegt: "Geprofileerd textuurglas
met een uiterst fijne korrelige, onregelmatige oppervlaktestructuur en geeft
daardoor een decoratief effect".
De groene kleur van het glas past perfect in de kleurrijke omgeving van
Keukenhof.
Bekijk meer foto's op de website

Bouwvak

De bouwvak 2018 valt voor onze regio (Noord) in week 32, 33 en 34. Van
maandag 6 augustus t/m 24 augustus is D&O Bouwglas gesloten.

Privacywet AVG

De Wet bescherming persoonsgegevens vraagt van ons al sinds 1 januari
2016 dat wij uw gegevens beschermen. D&O Bouwglas acht een zorgvuldige
omgang met (persoons)gegevens van groot belang.
Wij bieden u ieder kwartaal een nieuwsbrief met informatie over onze
producten en/of diensten.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wilt u
onze mails blijven ontvangen, dan hoeft u verder niets te doen.
Lees de privacyverklaring.

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 →

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.

