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Bekijk de webversie

Internationale Bouwbeurs
Geachte relatie,
Van 4 t/m 8 februari 2019 presenteert de glasbranche zich op de
BouwBeurs in Utrecht.
Vakgroep GBO en Onderhoud NL organiseren het GlasPlein waarbij de
verschillende mogelijkheden en aspecten van glas worden gepromoot.
Het GlasPlein is interessant voor architecten, woningbouwverenigingen,
vastgoedbeheerders, technische ontwerp- en adviesbureaus, bouwbedrijven
en groothandelaren.
Laat u verrassen tijdens de diverse productpresentaties en korte workshops.
Check hier de hoogtepunten. Daarnaast is er volop aandacht voor
werkgelegenheid voor zij-instromers en scholieren.
Op donderdag 7 februari zal de uitreiking van de Glas Award plaatsvinden.

Ja ik ga! Direct naar gratis kaarten...

D&O Bouwglas zal op de beurs verschillende hoogwaardige glasproducten
presenteren. Ter illustratie:
profielglas Profilit
ontspiegeld glas Optiview
interactieve spiegel MirroView
verwarmbaar glas, TEC-coating
elektrochroom glas, meekleurend glas
zonwering tussen glas Insulight met ScreenLine
De presentatie doen we in samenwerking met NSG Pilkington.
Foto's: Ben Rahn/A-Frame en Virginia Tech

Nieuwe productbrochure
In de stand (A022 in hal 10) ligt een papieren versie van onze nieuwe
productbrochure voor u klaar om mee te nemen.
U kunt de brochure alvast online bekijken (bladerfunctie) en/of downloaden
(PDF).

Veelgestelde vragen
Antwoorden op vragen als:
Wanneer zijn de openingstijden?
Waar kan ik parkeren?
Waar vind ik D&O Bouwglas?
vindt u op de website van Glasplein.
Mocht u op dit moment vragen aan ons hebben, aarzel dan niet om contact
op te nemen.
Graag tot ziens op de BouwBeurs!

Naar gratis kaarten BouwBeurs...

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.
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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.

