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Bekijk de webversie

Wisseling van het jaar...
Geachte relatie,
Wij inspireren u nog graag even voor de jaarwisseling.
Zo gaan Roland en zijn dochter Marieke in juni 2020 naar de Franse Alpen
om te fietsen voor Frits uit Franeker.
Is Henny recent naar Aruba geweest voor technische ondersteuning bij één
van zijn projecten.
Welke producten direct uit voorraad leverbaar zijn en wanneer wij precies
gesloten zijn tijdens de jaarwisseling.
Veel leesplezier!

Fietsen voor Frits uit Franeker

U heeft vast weleens gehoord van Alpe d'HuZes, een uniek sportief
evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek
naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met
kanker. Maar wat u wellicht nog niet weet is dat Roland Douma in 2020 mee
gaat doen. En dat samen met zijn, dan 16-jarige dochter, Marieke.
En zij niet alleen, maar liefst drie teams van Franeker Verzet je tegen
kanker fietsen mee. Dit doen ze uit betrokkenheid voor een stadsgenoot,
Frits Sieswerda. De persoonlijke motivatie van
zowel Marieke als Roland leest u wanneer u klikt op hun namen.
Samen hebben ze zich ten doel gesteld om 5000 euro op te halen. Intussen
staat de teller op 1338 euro. Helpt u hen om het doel te halen?
Wij wensen hen en alle andere deelnemers alvast veel succes!

Naar Opgeven is geen optie →
Profilit verscheept naar Aruba
In opdracht van Ballast Nedam International Projects heeft D&O Bouwglas de
opdracht gekregen om Pilkington Profilit te leveren voor ‘Enabling Works
Project’ van luchthaven Reina Beatrix op Aruba.
Een niet alledaagse opdracht. Zeker omdat gevraagd werd om bij het
plaatsen van de profilitbeglazing, de lokale aannemer erbij te betrekken.
Letterlijk hield het in dat Henny Zwier naar Aruba is afgereisd om technische
ondersteuning te verlenen. Hoe dat te werk is gegaan leest u op
onze website.

De luchtfoto is van Ballast Nedam, online december 2019. De overige foto's
zijn door ons zelf gemaakt.

Naar project →
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 →
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 kerstvakantie.

Eindejaarssluiting
Vanwege kerst en de jaarwisseling zijn wij gesloten van vrijdag 20 december
2019 t/m vrijdag 3 januari 2020. Donderdag 19 december is onze laatste
werkdag. Vanaf maandag 6 januari staan wij weer voor u klaar.
Wilt u met uw klanten in úw showroom afspreken of ze doorverwijzen?
Check dan altijd de openingstijden. Om uw klant optimaal van dienst te
kunnen zijn willen wij u vragen om van tevoren altijd een afspraak
te maken.
Rest ons nog u fijne feestdagen en een zichtbaar goed en gezond 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.
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.

