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Bekijk de webversie

Levertijden fors opgelopen!

Geachte relatie,
Wegens extreme drukte in de glasindustrie zijn in korte tijd de levertijden
van isolatieglas opgelopen tot 5 weken. Daarnaast is onze glasleverancier
per direct gestopt met spoedleveringen.
Wij adviseren u om bij uw projectplan daar rekening mee te houden en op
tijd het glas te bestellen.
Zodra de levertijden weer op een normaal niveau zijn zullen wij u hierover
informeren.

Snel leverbaar uit voorraad
De volgende producten kunnen wij direct uit voorraad leveren:
enkel glas 2, 3, 4, 6, 8 mm
gelaagd glas 33.1, 44.2, 55.2 en 66.2
spiegels 3, 4 en 6 mm
ontspiegeld glas Optiview
interactieve spiegel MirroView
vochtbestendige spiegels Mirropane Chrome Plus en Spy
diverse soorten figuurglas en draadglas
acrylaat 3,4 6 en 8 mm.

Glasbewerkingen snel en met uiterste precisie
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.
De voorbereiding en uitvoering van het bewerken van (spiegel)glas wordt
gedaan op basis van aangeleverde specificaties en tekeningen (CAM/CAD,
AutoCAD). Indien gewenst kunnen wij die ook voor u uitwerken. Ook het
inscannen van een mal is mogelijk.
'Onze Master' is zelfs in staat om de meest complexe en diverse
bewerkingen uit te voeren, waardoor de allerbeste afwerkingskwaliteit wordt
gegarandeerd.
Bekijk de video en/of lees het nieuwsbericht op onze website.

De Wonderen van Waadhoeke
Recent kregen we de vraag of we onze medewerking wilden verlenen aan
een symposium "De Wonderen van Waadhoeke". Dit jaarlijks terugkerende
symposium wordt georganiseerd tijdens de Agrarische Dagen in Franeker.
Hierboven een korte teaser van de bedrijven die zich op het symposium als
'Wonder van de gemeente Waadhoeke' mogen presenteren.
Meer weten over ons bedrijf? Wij ontmoeten u graag op 20 september 2018
in Theater De Koornbeurs in Franeker.

Over D&O Bouwglas
D&O Bouwglas richt zich met name op specialistische en complexe
glasprojecten waarbij we onze expertise op het gebied van glas kunnen
inzetten. Met name voor die bijzondere projecten hebben wij gecertificeerde
glasmonteurs in huis.
Mocht u vragen hebben over een specialistisch project of over het alleen
leveren van isolatieglas, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
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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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.

