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Bekijk de webversie

Rappel
Geachte relatie,
Bij het aanklikken van onze nieuwsbrief en het zien van de titel 'Rappel'
dacht u vast aan een (waarschuwende) herinnering. Maar wist u dat in België
'rappel' gezegd wordt wanneer men het heeft over een verticale afdaling,
ofwel abseilen?
Het via een klimtouw zelfstandig afdalen van een steile glaswand en
tegelijkertijd glasnaden kitten werd ingezet bij een project van D&O in
Amsterdam. De foto's van deze bijzondere werkwijze had u nog van ons
tegoed. Voor ons een geweldige herinnering.
Graag herinneren we u, uiteraard in positieve zin, aan de mogelijkheden die
wij u kunnen bieden op het gebied van glas- en spiegelbewerking. En geven
we naast een opsomming van de bewerkingsmachines ook een overzicht
van de onze (bouw)producten die we nog steeds uit voorraad kunnen
leveren.
Verder hopen we natuurlijke met deze nieuwsbrief een 'actieve herinnering'
aan ons glasbedrijf in Franeker te creëren. ;-)

Abseilen om glasnaden te kitten

In de vorige nieuwsbrief toonden wij u al enkele foto's over het project
Hulpwarmtecentrale in Amsterdam. Daarbij hebben onze monteurs
ongeveer 5500 glazen u-balken van 3950 mm geplaatst, met een gewicht
van 130 ton.
Wat we u nog niet hebben laten zien is dat we bij het het kitten van de
glaspanelen de inzet van abseilers nodig hadden. Om precies te zijn,
de afdeling Rope Access van Safe Site - Powered by Mennens. Dit zijn
experts die op locatie middels klimtouwen afdalen en werkend vanuit de lijn
werkzaamheden verrichten.
Ze zijn door ons ingeschakeld omdat het kitten niet vanaf een steiger of met
behulp van hoogwerkers mogelijk was door de aanwezige staalconstructies,
de beperkte ruimte en de grote hoogtes. Hun inzet geeft een extra dimensie
aan dit toch al spectaculaire project.

Naar project →
Glasbewerking in eigen huis

Bij D&O Bouwglas in Franeker staat een scala aan productiemachines voor
zowel complexe als unieke glasbewerkingen. Een kleine opsomming:
CNC-machine (Intermac Master 38.5)
Uv-printer (Longier Hunter FR4650)
Snijtafel voor gelaagd glas (Hegla VSG-M 33/37 MT)
XYZ-modellen snijtafel (Bottero Modulinea)
CNC-machine (Intermac Master 30)
Lasermachine (BRM Lasers)
Facetmachine (Bavelloni B75 CN)
Wasmachine (FOREL)
Met een team van vakmensen kunnen we allerlei, ook complexe,
bewerkingen aan vooral de cnc-machines uitvoeren. Daarnaast unieke
bewerkingen op spiegels en acrylaat.
Bovendien kunnen wij met ons eigen wagenpark alle producten snel leveren
en bezorgen in de gehele Benelux.

Meer over glasbewerking →
Uit voorraad leverbaar
De volgende producten kunnen wij direct uit voorraad leveren:
enkel glas 2, 3, 4, 6, 8, 10 en 12 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).

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.
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.

