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Bekijk de webversie

Een deur met kleur
Geachte relatie,
Oktober, woonmaand, inspiratiemaand! Daarom een nieuwsbrief vol
inspiratie over interieurtrends. Al beperken wij ons natuurlijk tot glas. Nog
beter gezegd, tot glazen deuren. Vandaar de titel 'Een deur met kleur'.
Zo willen we u deze keer graag inspireren met de kleur grijs, ofwel grijs
getint glas. De nieuwste kleur in het assortiment gelaagd glas of
veiligheidsglas. En bieden we u glasproducten die een industriële look of
staallook realiseren.
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!

Grijs getint glas

Grijs is het nieuwe glas voor binnen. Of het nu gaat om een schuifdeur,
douchedeur of douchewand. En laat dat nu toevallig de keuze zijn geweest
bij dit project: grijs getint glas ten behoeve van 13 hotelkamers in het SoHo
Hotel in Schagen.
Al het glas is uitgevoerd in grijs gehard veiligheidsglas met zwarte kaders
en beslag. Het geeft de hotelkamers niet alleen sfeer en warmte maar ook
een chique uitstraling.
Met dank aan Jac Vink B.V., dé specialist op het gebied van onderhoud,
schilderwerk en interieurafwerking.

Naar project →
Industriële look

Nog steeds geliefd in de markt zijn de glazen deuren met zwarte aluminium
profielen. De ranke profielen passen bij iedere interieurstijl en creëren
meteen een industriële look.
Binnendeuren hebben veel invloed op de sfeer. Of het nu op uw werk is of
bij u thuis. Een complete glazen wand met deuren, zoals op de foto
hierboven, geeft een optimale transparantie. En het is tevens een ideale
ruimteverdeler.
Wilt u uw ruimtes optimaal gebruiken? In combinatie met grijs getint glas
realiseert u ook nog een stuk privacy.

Naar deuren met zwart frame →
Alle glazen deuren en wanden

Stijlvol, solide en boven alles veilig, dat kunnen wij zeggen van al onze
glazen deuren. D&O levert een omvangrijk assortiment met hang- en
sluitwerk van o.a. het Duitse topmerk Dorma.
Voor zowel woonhuizen als winkels, kantoren en andere utiliteitsgebouwen
bieden wij aanslagdeuren, pendeldeuren (taatsdeuren of pivotdeuren),
schuifdeuren, automatische deuren en meer. Laat u online inspireren door
het project Glazen wanden kantoor of neem een kijkje op de pagina glazen
deuren.
Omdat er nogal wat verschillende 'zwaaideuren' zijn hebben wij diverse
glazen deuren in uw showroom opgesteld. Fysiek een bezoek brengen aan
uw showroom is prima, maar graag alleen op afspraak en op werkdagen.

Naar productpagina →
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)
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). 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.
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.

