Nieuws van D&O Bouwglas | Franeker

Bekijk de webversie

Zomervakantie
Geachte relatie,
Wij inspireren u nog graag even zo vlak voor de zomervakantie. Dat doen
we door projecten te laten zien waarbij we een foto op een glasplaat (voor in
de keuken) hebben geprint. Daarnaast vertellen we u graag welke producten
uit voorraad leverbaar zijn. Tevens vragen wij uw hulp bij het invullen van
onze vacatures. Tot slot bieden u nog wat leesvoer voor in de vakantie.

Foto op glasplaat

Een spatscherm van glas achter de kookplaat of een complete
keukenachterwand van glas is een originele en duurzame manier om de
keuken een strakke en persoonlijke uitstraling te geven.
Niet alleen is wandbeglazing trendy, maar ook een blikvanger. En het biedt
daarnaast veel voordelen.
Het bedrukken van een groot formaat (geharde) glasplaat of kunststof
acrylaat doen we bij D&O Bouwglas zelf. Een allround LED flatbedprinter (6
kleuren) staat geheel tot uw beschikking.

Naar product en projecten →
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

Direct bestellen →
Vacatures
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn we bij D&O Bouwglas op
zoek naar nieuwe collega's.
Kent u iemand in uw netwerk die interesse heeft voor de glasbranche en bij
ons als expeditiemedewerker, glaszetter of glasmonteur aan de slag wil?
Helpt u mee om onze vacatures onder de aandacht te brengen? Alvast
bedankt!

Naar vacatures →
Bouwvak 2019
In de bouwvak (week 31, 32 en 33) zijn wij gesloten. Donderdag 25 juli is
onze laatste werkdag. Vanaf maandag 19 augustus 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. 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 fijne en zonnige vakantie toe te wensen!

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).
Wellicht leesvoer voor de vakantie... :)

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.
Met een breed scala aan productiemachines kunnen we zowel complexe als
unieke glas- en spiegelbewerkingen realiseren. We beschikken onder andere
over cnc-gestuurde machines, digitale printers en modellen snijtafels.
Wij kunnen exceleren in bewerkingen van kleine en grote productiebatches.
Bovendien kunnen wij met ons eigen wagenpark alle producten snel leveren
en bezorgen in de gehele Benelux.
Mocht u vragen hebben over een project of over onze producten, 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.

