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Bekijk de webversie

Profilit in the picture
Geachte relatie,
December is natuurlijk bij uitstek de maand om u te bedanken voor de
samenwerking en het vertrouwen in het afgelopen jaar. Een groet en wens
voor het nieuwe jaar zijn dan ook op haar plaats. U vindt die onderaan deze
mail.
En wanneer u daar naar toe scrollt komt u een aantal Profilit projecten
tegen. Ofwel, Profilit 'in the picture', puur omdat het een prachtig product is
voor duurzame en kleurrijke gevelbeglazing. Oordeel vooral zelf!
Maar ook plaatsen we onze Profilit accountmanager zelf op de voorgrond.
We staan eventjes stil bij zijn werkjubileum van 12,5 jaar.

Maak er jouw project van!

De Duitse bouwketen HORNBACH heeft een 17e vestiging gebouwd in
Nederland. Eén van de slogans van de bouwmarkt is 'MAAK ER JOUW
PROJECT VAN!' Nou dat hebben onze glasmonteurs zeker gedaan.
In het bestemmingsplan Hornbach beschrijft Gemeente Enschede dat ze niet
alleen meer architectonische kwaliteiten willen zien op bedrijventerreinen,
maar ook dat de kwaliteit van de buitenruimte en de architectuur verbetert
en meer samenhang krijgt.
Pilkington Profilit beglazing staat als glazen bouwelement bekend om haar
architectonische oplossingen. De duurzame glazen u-balken bieden
daarnaast een optimale bescherming tegen weer, wind en zonnewarmte.
De schuine lijnen uit het logo van Hornbach ziet u bij iedere vestiging
duidelijk terug in de gevelbekleding. Volgens ons de reden waarom
Architect Van Vugt Bouwadvies BV te Didam dit lijnenspel ook in de
gevelbeglazing terug heeft laten komen. Het Profilit glasproduct leent zich
hier uitstekend voor.

Naar project →
Kleurrijke en duurzame oplossing

Architecten TPAHG te Hoorn ontwierp een in het oog springend gebouw,
voor de Stichting WilgaerdenLeekerweideGroep. Zij bieden dagbesteding,
zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen in de verstandelijke
gehandicapten- en ouderenzorg.
Het Profilit profielglas valt – al zeggen we het zelf – hier meteen op.
Daarmee bewijst het dat het profielglas echt kleurrijke architectonische
oplossingen biedt.
We kijken in de bouw echter niet alleen naar esthetische aspecten, maar
zeker ook naar de duurzame. Daarom is er bij dit project gekozen voor
geïsoleerde aluminium kaderprofielen (1-in-2-systeem) waardoor er een
gesloten systeem ontstaat. En dat levert een lage Ug-waarde
(isolatiewaarde) op.

Naar project →
Een lichtstraat van u-balken

Lidl Nederland bouwt een nieuw duurzaam distributiecentrum op
bedrijventerrein Stichtsekant in Almere.
D&O Bouwglas verzorgt opnieuw de duurzame gevelbeglazing. Een
lichtstraat van u-balken met een mooie azuurkleur die perfect past bij de
gevelbeplating.
Meer weten over Profilit beglazing, het glasproduct dat we in alle
bovenstaande producten gebruikt hebben? Neem dan vooral even een kijkje
op onze website. Contact opnemen met onze senior accountmanager Henny
Zwier (06 24 77 92 25) mag natuurlijk ook.
Foto: Lidl Nederland

Naar productpagina →
12,5 jaar bij D&O

Henny Zwier is in 2009 bij ons in dienst gekomen en gelijk in de functie van
accountmanager voor de Profilit beglazing. Hij heeft dit glasproduct zich
helemaal eigen gemaakt en is vrij snel gekwalificeerd als deskundig
adviseur en projectbegeleider.
Door hem en natuurlijk ons montageteam zijn er vele Profilit projecten
gerealisieerd. Niet alleen zichtbaar in Nederland maar ook ver daar buiten.
Uiteraard kunnen we ze niet allemaal uitlichten (ook vanwege privacy), maar
de allermooiste zijn aan u getoond. Gemist? U vindt ze op onze website.
Proficiat Henny en wel namens het hele team van D&O Bouwglas!

Naar bericht op LinkedIn →
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, maar nu vooral fijne feestdagen en een zichtbaar goed
nieuwjaar toegewenst!

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.

