I S O L AT I E G L A S
PROFILIT
I N S TA LL AT I E G L A S
ONTSPIEGELD GLAS & SPIEGELS
DESIGNGLAS & SPECIALS
KUNSTSTOF KOZIJNEN
BEELDBEPALENDE PROJECTEN

zichtbaar goed

D&O is uw professionele partner in hoogwaardige bouwproducten.
Wij leveren uitsluitend topproducten van de betere merken. Onze
kracht zit in het ontwerpen en uitvoeren van complexe maatwerkprojecten en het meedenken in oplossingen. Elk project kan rekenen
op onze grootste zorg en aandacht, van begin tot eind. Bovendien
werken wij snel en efficiënt dankzij de korte lijnen binnen het bedrijf.
Door de nauwe samenwerking met onze leveranciers, hebben we
doorgaans de producten snel in huis. Veel daarvan zijn te bekijken
in onze showroom.
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I S O L AT I E G L A S
zonwerend,

monumentaal,

triple

Heel veel mogelijkheden
Wij leveren alle soorten isolatieglas, niet alleen normaal of hoogrendement,
maar ook zelfreinigend, brand- of zonwerend isolatieglas. Daarnaast
isolatieglas met inwendige jaloezieën of plissés van ScreenLine. Doordat
de zonwering tussen het glas is gemonteerd krijgt uw klant een duurzame
zonwerende oplossing. D&O Bouwglas richt zich op specialistische
glasprojecten waarbij we onze expertise op het gebied van isolatieglas
kunnen inzetten. Met name voor die bijzondere projecten hebben wij
gespecialiseerde glasmonteurs in huis.
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PROFILIT
lange buitenwanden, lichtdoorlatend, isolerend
Betrouwbare partner
Met het profielglassysteem Profilit realiseren wij een grote diversiteit
aan projecten. Met de constructieve bouwelementen zijn oneindig
lange binnen- en buitenwanden (recht of in radius) te creëren die
lichtdoorlatend en isolerend zijn. Onze ruime ervaring is vooral van
meerwaarde bij de ontwikkeling en engineering vooraf. Dit maakt
D&O tot een betrouwbare partner die zelfs grootschalige Profilit
constructies weet te realiseren.
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I N S TA L L AT I E G L A S
glazen deuren, scheidingswanden, douchecabines
Maatwerk voor ieder project
Als we het bij D&O hebben over installatieglas dan hebben we het
over glazen deuren, scheidingswanden, balustrades, trappen en
vloeren, puien, terrasafscheidingen en douchecabines. Verkrijgbaar
in elke gewenste uitvoering en op maat.

VOUW- EN SCHUIF WANDEN
isolerend, extra zonlicht, balkonbeglazing
Werken met topkwaliteit
Vouw- en schuifwanden zijn ideaal als u zonlicht naar binnen wilt
halen via een achtergevel. Of juist voor het dichtmaken van een
overkapping, balkon, een veranda of serre. D&O levert glazen
wanden van het topmerk Sunflex.
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ONTSPIEGELD GLAS
v e i l i g h e i d s g l a s , o n z i c h t b a a r, d u u r z a m e h a r d e c o a t i n g
Wij zien het graag helder
OptiView is ontspiegeld glas en wordt gebruikt om zichtbare
reflectie op glas zoveel mogelijk weg te nemen. Ideaal voor vitrines,
etalages en als gevelbeglazing.

SPIEGELS
doorkijk, vochtwerend, corrosiebestendig
In optima forma
Mirropane Chrome is spiegelglas bestand tegen vocht. De spiegel
is voorzien van een speciale offline coating. Een duurzame
oplossing voor vochtige ruimtes. Daarnaast geschikt voor situaties
waar hoge veiligheidsnormen vereist zijn.

D I G I TA L
beeldscherm, signage, reflecterende coating
Moderne oplossingen
MirroView is ideaal voor het ‘verbergen’ van een flatscreen
(televisie- of computerscherm) en touchscreen in een spiegel.
De sterk reflecterende spiegelcoating biedt een moderne uitstraling.
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DESIGNGLAS
i nte r i e u r,

keukens,

meubels

Eigen ontwerp
Designglas kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Denk hierbij
aan keukenachterwanden van glas, die hittebestendig en gemakkelijk
in onderhoud zijn. Maar ook aan terrasafscheidingen van glas.
Designglas wordt in samenwerking met u ontworpen. Door het
verwerken van een persoonlijke digitale print, foto of tekst, wordt het
geplaatste designglas een echte eyecatcher.

SPECIALS
monumenten,

glas

in

lood,

printen

Exclusieve toepassing
Design en kwaliteit. Dat gaat bij D&O prima samen.
Glas dat full color bedrukt of gezandstraald wordt. Maar ook glas in
lood, eventueel in isolatieglas, kunnen wij voor u verzorgen.
Alles nauwkeurig op maat gemaakt volgens elk gewenst ontwerp.
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KU N ST STOF KOZ IJ N E N
onderhoudsarm, isolerend, blijvend kleurecht
Heel veel voordelen
Moderne kunststof kozijnen hebben vele voordelen boven
traditionele houten kozijnen. D&O levert kunststof maatkozijnen
van het Duitse topmerk Schüco met een langdurige garantie op
kleurechtheid. Voor elk type woning, van modern tot klassiek,
leveren wij kunststof kozijnen voor deuren, ramen en schuifpuien.
Tot de vele mogelijkheden horen bijvoorbeeld de ‘Hollandse Hoek’
en ‘Hollandse Dorpel’, waarmee het verschil met bestaande houten
kozijnen nauwelijks zichtbaar is. De kozijnen zijn leverbaar in vele
kleuren en dragen het Politiekeurmerk Veilig Wonen en Komo.
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B E E L D B E PA L E N D E PR O J E C T E N
veelzijdig, doordacht, maatwerk
Kenmerkend
Ieder maatwerkproject (groot of klein) krijgt bij D&O evenveel
aandacht. Wij streven ernaar dat onze veelzijdige projecten te
herkennen zijn aan haar uitstraling en afwerking. Wij zijn bijzonder
trots op onze bijdrage aan de chemotuin Tergooi Ziekenhuis
Hilversum, het Willem Alexander paviljoen Keukenhof in Lisse,
Taalbelevingscentrum “Obe” in het kader van Culturele Hoofstad
Leeuwarden-Fryslân 2018 en Nova Zembla Lofts in Amsterdam.

Fotografie projecten:
Pieter Kers (’t Kulkje Vlieland)
Jaro van Meerten (Villa Heerenveen)
Egbert de Boer (Sikkens Havelte)
Virginia Tech (MirroView)
Ben Rahn/A-Frame (OptiView)
Snow Panda House (Ontspiegeld glas)
Team D&O (overig)

De Vang 3
8801 RB Franeker
t (0517) 39 25 32
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www.zichtbaargoed.nl
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