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Energie voor tien
Geachte relatie,
Voor alles wat we doen is energie nodig. Voor een stad als Amsterdam is dat
'iets' meer dan energie voor tien. De transitie naar een aardgasloze stad
door middel van stadswarmte is een enorme uitdaging. Wat de rol van D&O
Bouwglas hierbij is, leest u in deze nieuwsbrief.
Verder kunt u onze producten bekijken in de algemene brochure en bieden
wij u een overzicht van producten die uit voorraad leverbaar zijn.
Checkt u ook even onze eindejaarssluiting?

Hulpwarmtecentrale voor Amsterdam
South Connection

Langs de A10 en in de bocht bij de A4 bouwt Vattenfall een
hulpwarmtecentrale. Deze centrale, met een warmtebuffer van 3600
kubieke meter warm water, slaat stadswarmte op als de warmtevraag laag is
en geeft warmte af wanneer de vraag toeneemt.
De constructie bestaat uit een laag en hoog dak. Daarachter komt de
buffertank en daar weer bovenop een instrumentatieruimte, waardoor het
gebouw trapsgewijs oploopt. De gevels zijn op aangeven van de ontwerper
uitgevoerd in glas, zodat het gebouw een mooi transparant karakter heeft
gekregen.
En dat is de reden waarom Friso Bouwgroep D&O Bouwglas heeft
ingeschakeld en wij verantwoordelijk zijn voor het leveren en plaatsen van
Profilit beglazing. Daar krijg je energie van! Want... het totale glasoppervlak
beslaat ongeveer 5100 vierkante meter. Daarnaast loopt het gebouw
trapsgewijs op.
Het precieze aantal schuin afgesneden u-balken dat onze monteurs hebben
verwerkt, de radius getallen, hoe het gebouw trapsgewijs oploopt, leest u
op onze website.
Van het project tot nu toe is een timelapse gemaakt welke u hieronder kunt
bekijken. Bron: ENGIE, online december 2020.

Naar project →
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.

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.
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Direct bestellen →
Eindejaarssluiting
Vanwege kerst en de jaarwisseling zijn wij gesloten van vrijdag 18 december
2020 t/m vrijdag 1 januari 2021. Donderdag 17 december is onze laatste
werkdag. Vanaf maandag 4 januari staan wij weer voor u klaar.
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.

