Nieuws van D&O Bouwglas | Franeker

Bekijk de webversie

Anti-coronascherm plexiglas
Geachte relatie,
Ze vliegen niet alleen over de toonbank, maar worden juist bij veel klanten
direct op de toonbank gezet. Een anti-coronascherm van plexiglas.
Sinds de uitbraak van het coronavirus is de vraag naar balie-, kassa- en
toonbankschermen toegenomen. En dat begrijpen wij ten volle.
Wist u dat D&O Bouwglas kan excelleren in snelle bewerkingen van kleine en
grote productiebatches? Zo staan onze preventieschermen intussen niet
alleen op bijvoorbeeld de balies van een groot werkbedrijf maar net zo goed
op een toonbank van een bloemenspeciaalzaak en opticien.
Kortom, of u nu één of meerdere schermen wenst, wij leveren anticoronaschermen voor alle type bedrijven.

Meer lezen over plexiglas →
Preventiescherm van plexiglas

Voor het plaatsen van een preventiescherm zoals in het voorbeeld
hierboven, heeft u geen bevestigingsmaterialen nodig. Het is namelijk snel
klaar voor gebruik op uw balie of toonbank. Want na het verwijderen van de
beschermde folie hoeft u enkel nog het plexiglas te plaatsen tussen de
schermhouders.
Uiteraard biedt D&O Bouwglas voor het leveren van de anti-coronaschermen
ook maatwerk. U kunt plexiglas met of zonder uitsparing bij ons bestellen
en in verschillende diktes en maatvoeringen (max. 158 x 98 cm). Daarnaast
kunnen wij met onze lasermachine ook gaten boren op iedere gewenste
positie, zoals wel gebruikelijk bij een kassascherm. Samengevat, bieden wij
dus maatwerk!
Vanzelfsprekend denken wij graag met u mee in functionele oplossingen
voor uw balie-, kassa- of toonbankscherm. Weliswaar ook wanneer u voor
een strakke, duurzame en toekomstbestendige oplossing gaat. Denk hierbij
aan het toevoegen van logo’s, tekst en afbeeldingen.

Direct bestellen →
Verder uit voorraad leverbaar
De volgende producten kunnen wij direct uit voorraad leveren:
Enkel glas 2, 3, 4, 6, 8 en 10 mm
Plexiglas (acrylaat) 2, 3, 4, 6, 8 en 10 mm
Gelaagd glas 33.1, 44.2, 55.2 en 66.2
Spiegels 3, 4 en 6 mm
Optiview ontspiegeld glas
MirroView interactieve spiegel (informatiescherm)
Mirropane Chrome Plus en Spy vochtbestendige spiegels
En diverse soorten figuurglas en draadglas
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Afhalen van uw bestelling?
Met ons eigen wagenpark kunnen wij alle producten snel leveren en
bezorgen in de gehele Benelux. Daarnaast zijn wij open voor het afhalen van
bestellingen van (plexi)glas en andere producten.
Om de risico’s op besmetting met het coronavirus te verkleinen, zal het u
niet bevreemden dat ook D&O Bouwglas de opgelegde maatregelen van de
overheid, richtlijnen van het RIVM en adviezen van onze branchevereniging
Bouwend Nederland opvolgt.
Wij hopen dat we met elkaar deze bijzondere tijd op een goede manier
doorkomen. Bovenal wensen wij u daarbij veel gezondheid toe.
Heeft u vragen over bestellingen of leveringen? Of wilt u juist iets bestellen?
Neem dan gerust contact met ons op.
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.

