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Bekijk de webversie

Een jachtig gevoel
Geachte relatie,
Bij D&O Bouwglas heerst een 'jachtig' gevoel. Maar we hebben het niet over
stress hoor, integendeel. Het gevoel heeft te maken met de jachtbouw, en
dan met name met de unieke producten die we voor het interieur mogen
leveren.
We inspireren u deze keer ook weer met een project. Je zou er bijna
onrustig van worden. Het gaat namelijk om een aardbevingsbestendige
woontoren. Wij reisden daarvoor naar Groningen.
Verder attenderen wij u op de levertijden richting de bouwvak. Het is niet de
bedoeling om u op te jagen, maar de boodschap is vooral: bestel op tijd!
Tot slot treft u een opsomming aan van de producten die direct uit voorraad
leverbaar zijn, vervolgens onze algemene brochure en een uiteenzetting van
wat we nog meer voor u kunnen betekenen.
Veel leesplezier!

Interieur jachtbouw

D&O Bouwglas is specialist in het maken van custom built spiegels,
douchecabines en glasproducten voor het interieur in de jachtbouw. Of het
nu gaat om nieuwbouw of refit, deze designproducten zijn een upgrade
naar de wensen van nu. En van een zichtbare en goede kwaliteit!
De vijf hoogwaardige producten die hun weg intussen naar de jachtbouw
hebben gevonden:
Interactive spiegel voor het verbergen van een flatscreen (televisie of
computerscherm) en/of touchscreen.
Superieur voor vochtige ruimtes en daardoor tevens een duurzame
oplossing is de corrosiebestendige spiegel.
Duurzaam ontwikkelde eko verzilverde spiegels in allerlei maten en
modellen. Ook voor andere ruimtes dan de badkamer en toilet.
Douchecabines van topkwaliteit, naadloos passend in elke badkamer aan
boord.
En opvallend genoeg kiezen de opdrachtgevers tevens voor ontspiegeld
veiligheidsglas.
In de jachtbouw is het gebruikelijk dat we geen details onthullen van onze
opdrachtgevers. Al hadden wij u natuurlijk graag 'meegenomen' aan boord.
De vijf geselecteerde producten lenen zich uiteraard ook prima voor
commerciële en residentiële toepassingen in de bouw. Glas met weinig tot
geen weerspiegeling wordt bijvoorbeeld veelvuldig toegepast als
gevelbeglazing en bij etalages. De toepassing van de overige producten
behoeven volgens ons geen nadere uitleg.

Naar productpagina →
Aardbevingsbestendige woontoren

In Groningen wordt tegenwoordig aardbevingsbestendig gebouwd. Die term
gebruikten we tot nu toe vaak als het ging om projecten in het buitenland.
D&O Bouwglas kreeg van hoofdaannemer Dijkstra Draisma de opdracht om
profielglas te plaatsen op de benedenverdieping van een woontoren. Zo is
op de begane grond een lichtdoorlatende groene ruimte ontworpen, die
dienst moet doen als fietsenberging.
De verticale slanke belijning van profielglas zorgt bij deze hoogbouw ten
eerste voor een kleurrijke en ten tweede voor een bijzonder mooie
architectonische oplossing.
Voor de ovale woontoren is het door ons geplaatste profielglas een uniek
glasproduct. Het u-glas leent zich perfect om in ieder gewenste vorm te
plaatsten. Zo bevestigden wij het alkaliglas in u-vorm, verticaal en in een
ovale radius in geïsoleerde profielen. Daarbij is, na digitaal inmeten, tevens
een zelf samengestelde waterslag van 180 mm ontwikkeld.

Naar project →
Bouwvak Noord 2020
De Bouwvak Regio Noord, valt dit jaar vroeg. D&O Bouwglas is gesloten van
vrijdag 17 juli 2020 t/m vrijdag 7 augustus 2020. Donderdag 16 juli is onze
laatste werkdag.
Glasproducten nodig voor de bouwvak? Bestel zo snel mogelijk. Is de
productie vol, dan wordt uw bestelling doorgeschoven tot na de bouwvak.
Het bezorgen van producten kan alleen nog op 3 en 10 juli. Afhalen op zijn
laatst op donderdag 16 juli en daarna weer vanaf 10 augustus.
Vragen over uw bestelling? Neem dan gerust contact op met Anneke Politiek
(verkoop binnendienst).

Contact opnemen →
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
ontspiegeld glas Optiview
interactieve spiegel MirroView (informatiescherm)
vochtbestendige spiegels Mirropane Chrome Plus en Spy
diverse soorten figuurglas en draadglas
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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 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.
Rest ons nog u een fijne vakantie en een zichtbaar goede zomer toe te
wensen!
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.

