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Bekijk de webversie

Het is een tijd voor een afscheiding
Geachte relatie,
Herfst! Weinig zon en regen. Het is tijd voor een afscheiding. En dan het
liefst van glas! Want glas is transparant, duurzaam en hygiënisch. Niet
onbelangrijk in deze tijd.
Wij inspireren u in deze mail met een aantal afscheidingen van glas.
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!

Afscheiding balie en bureaus

Het kabinet wil met de nieuwe maatregelen "het virus de pas afsnijden”.
Voor onze branche is thuiswerken vaak geen optie. De levering van glas en
andere bouwmaterialen is nodig om te kunnen blijven bouwen aan prachtige
projecten.
Voor medewerkers met een loketfunctie is het nieuwe normaal dat er een
antivirusscherm tussen de bezoekers en de medewerker staat. Maar ook
tussen de bureaus van kantoormedewerkers vinden we dat allang niet meer
gek. En deze afscheidingen lijken een blijvertje te worden...

Anti-coronascherm van glas
Daarom kunnen we ons voorstellen dat u nu de keuze maakt voor een
stevige en duurzame oplossing. Waarbij u kiest voor materiaal die dezelfde
professionele uitstraling heeft als in uw eigen kantoor. Een afscheiding van
glas!

Meer over deze afscheiding →
Afscheiding van werkruimte

Thuiswerken en geen aparte werkruimte beschikbaar? Misschien is met een
afscheiding van glazen deuren en wanden toch gemakkelijk die extra ruimte
te creëren.

Industriële binnendeuren
Industriële binnendeuren en -wanden vergroten niet alleen uw
woningoppervlakte, maar vooral uw woon- en werkplezier. De glazen
deuren in ons assortiment zijn designproducten, die zowel functioneel en
bovendien van een hoogwaardige kwaliteit zijn. Daarnaast bieden wij
maatwerk.
Binnendeuren hebben veel invloed op de sfeer, op uw werk of bij u thuis. De
deuren heten u een open welkom in de andere ruimte. Geef dit welkom een
luxe, transparant en modern tintje en kies voor industriële glazen deuren.
Samengevat kan glas ingezet worden als ruimteverdelers. Ofwel, om al uw
ruimtes zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Naar deuren met zwart frame →
Afscheiding in de 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!
Glas wordt heel veel toegepast in de jachtbouw en is vergelijkbaar met de
toepassingen in een huis. Op een jacht zie je vaak; hoe meer ruimtes, hoe
meer glas.

Ontspiegel veiligheidsglas
Voor een afscheiding van glas aan boord is ontspiegeld veiligheidsglas niet
alleen de mooiste maar ook de beste oplossing. Vooral omdat al het glas
aan beweging onderhevig is.
Glas met weinig tot geen weerspiegeling wordt uiteraard ook veelvuldig
toegepast als gevelbeglazing en bij etalages.

Naar productpagina →
Afscheiding met ledverlichting

Dat profielglas met ledverlichting vooral bij avond zorgt voor een kleurrijk
geheel mag duidelijk zijn. Maar dat het ook een warm welkom kan bieden
daar had u waarschijnlijk niet direct aan gedacht.
Voor Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee was profielglas met verlichting
een bewuste keuze voor de entree van de eigen ondergrondse
parkeergarage.

Profilit Klar Opal gehard profielglas
De keuze voor Profilit profielglas is begrijpelijk vanwege de kleurrijke
architectonische oplossingen.
Echter wanneer het uitgelicht wordt met verschillende kleuren ledverlichting
dan is het niet nodig om nog een glaskleur te kiezen. U kunt dan volstaan
met Klar Opal, een heldere zandstraling.

Naar project →
Uit voorraad leverbaar
De volgende producten kunnen wij direct uit voorraad leveren:
enkel glas 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
plexiglas (acrylaat) 2, 3, 4, 6, 8 en 10 mm
anti-coronascherm van acrylaat (maatwerk)
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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!

Naar 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.

