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Glasbewerking in eigen huis
Geachte relatie,
D&O Bouwglas in Franeker heeft opnieuw geïnvesteerd in machines voor
spiegel- en glasbewerkingen. In totaal staan er nu 10 machines.
De gesignaleerde vraag uit de markt bleek groot nadat in den lande bekend
werd dat wij geïnvesteerd hadden in een 5-assige Intermac. Precies de
reden waarom we een uv-printer, een Intermac Master 30 en een snijtafel
voor gelaagd glas hebben aangeschaft.
Verder staat er tot uw beschikking een xyz-snijtafel, waarmee we ook
mallen kunnen inscannen en digitaliseren naar een AutoCAD DXF-bestand.
Het totale machinepark bestaat verder uit een was-, boor-, laser-, facet–
en plat-polyslijpmachine.

Meer over het machinepark →

Gekleurd glas
Bij de herontwikkeling van het voormalig kantoorgebouw van Friesland Bank
Assurrantïen (FBA) zijn geëmailleerde panelen toegepast. Met de bedoeling
om kleur te geven aan de entree is bij dit project gekozen voor
Delogcolor® glaspanelen in verschillende roodtinten.
Bij gekleurd glas is op één zijde van het glas een emaillelaag aangebracht.
Omdat de fabrikant de laag tijdens het hardingsproces aanbrengt, spreken
we hier van een weerbestendig, kleurstabiel en duurzaam product.
Zodoende kunnen de geëmailleerde panelen, ook wel Colorbel genoemd,
niet alleen binnen maar ook buiten toegepast worden.
Bij dit project gaat het om een binnentoepassing, ofwel de entree van FBA
State in Leeuwarden.

Meer over dit project →

Algemene brochure
Benieuwd naar al onze producten en projecten? Onze algemene brochure
geeft een goed beeld van wat wij u kunnen bieden. De brochure kunt u
online bekijken (bladerfunctie) en/of downloaden (PDF).

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.
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Direct bestellen →

Pasen 2019
Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (tweede paasdag)
zijn wij gesloten, dat geldt dus ook voor de showroom. Dinsdag 23 april
staan wij weer voor u klaar.
Wilt u met uw klanten bij ons in de showroom afspreken of ze
doorverwijzen? Check dan vooral onze openingstijden, zeker rondom
feestdagen.
Om uw klant optimaal van dienst te kunnen zijn willen wij u vragen om van
tevoren een afspraak te maken!
Rest ons nog u een fijn paasweekend toe te wensen. Het belooft een zonnig
en warm weekend te worden. Geniet ervan!

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!

Contact →
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.

