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Bekijk de webversie

Rituelen rond de jaarwisseling
Geachte relatie,
De jaarwisseling komt er aan. Dat gaat gepaard met vrije dagen rondom
Kerst en Oud en Nieuw, kerstpakketten, nieuwjaarsrecepties, ofwel allerlei
rituelen die jaarlijks terugkeren.
In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de levertijden en dat die
fors waren opgelopen. Gelukkig zijn we intussen weer op het normale
niveau. Iets nodig? Check sowieso even de lijst hieronder van producten die
we uit voorraad kunnen leveren.
Verder brengen we u twee bijzondere projecten, een verwondering en een
nieuwe folder onder de aandacht.

Snel uit voorraad leverbaar
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.
Foto's: Ben Rahn/A-Frame en Virginia Tech

Verbouwde woonboerderijen
Graag brengen we deze keer twee bijzondere projecten onder de aandacht.
Op een prachtige locatie in het buitengebied van Marsum is een halve
woonboerderij verrezen. Bij dit project hebben wij structurele beglazing
toegepast.
In Havelte betrof het boerderij en rijksmonument Oversinge dat middels een
splitsing bewoonbaar is gemaakt voor twee gezinnen. D&O was bij dit
project verantwoordelijk voor al het glaswerk in het interieur.
Bekijk meer foto's en projecten op onze website.

Verwondering alom
In de nieuwsbrief van september hebben wij een preview gedeeld van de
vier bedrijven die in onze gemeente Waadhoeke als 'Een wonder van
Waadhoeke" zijn aangemerkt.
We hebben ons enigszins verwonderd over het feit dat 'Onze Master' de
oorzaak bleek te zijn. Alle publiciteit heeft er echter wel voor gezorgd dat
opdrachtgevers uit het gehele land intussen complexe en diverse
glasbewerkingen uit laten voeren.
Bekijk de video van 'ons wonder' en/of lees het nieuwsbericht op onze
website.

Nieuwe productbrochure
Het aanbod van producten is in het jaar 2018 toegenomen. Daarom werd
het tijd voor een nieuwe productbrochure.
U kunt de brochure bekijken (bladerfunctie) en/of downloaden (PDF).
Naast onze eigen brochure vindt u op onze website ook folders van Schüco
(kunststof kozijnen), Pilkington (o.a. Profilit) en folders van Sunflex (o.a.
schuif- en vouwwanden).

Gesloten rond jaarwisseling
Rond de jaarwisseling zijn wij gesloten, dat geldt dus ook voor de
showroom.
Wilt u met uw klanten bij ons in de showroom afspreken of ze
doorverwijzen? Check dan vooral onze openingstijden. Om uw klant
optimaal van dienst te kunnen zijn willen wij u vragen om van te voren een
afspraak te maken!
Wellicht goed om te vermelden dat op dit moment onze showroom wordt
verbouwd. Hierdoor bestaat de kans dat u tijdens uw bezoek gehinderd kan
worden door geluidsoverlast. Alvast onze excuses hiervoor.
Rest ons nog u hierbij fijne feestdagen en een zichtbaar goed nieuwjaar toe
te wensen!

Over D&O Bouwglas
D&O Bouwglas richt zich op specialistische glasprojecten waarbij we onze
expertise op het gebied van glas kunnen inzetten. Met name voor die
bijzondere projecten hebben wij gespecialiseerde 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.

