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Bekijk de webversie

Afscheid & Welkom
Geachte relatie,
We nemen afscheid en verwelkomen een collega. Daarin prijzen we ons
gelukkig, aangezien het voor ons allen lastig is om vacatures in te vullen.
Minder gelukkig zijn we met alle prijsverhoging rondom grondstoffen,
daarom zien ook wij geen andere mogelijkheid dan de prijzen van onze
(glas)producten te verhogen.
Gelukkig zijn er ook nog steeds hoogtepunten. Zeker wanneer er weer een
project is opgeleverd of wanneer blijkt dat er een project meedingt naar de
prijs om het 'Gebouw van het jaar' te worden.
Scroll vooral even naar beneden om te kijken welk project dat is.

Afscheid Anneke & Welkom Ingrid

Zoals gezegd prijzen we ons gelukkig met het feit dat we onze vacature
hebben ingevuld. Maar uiteraard vinden we het jammer dat na 14 trouwe
dienstjaren Anneke Politiek heeft besloten om ergens anders te gaan
werken.
Namens onze hele team willen we Anneke enorm bedanken voor haar inzet
en werkzaamheden. Je bent altijd een waardevolle kracht geweest en hebt
zeker bijgedragen aan het succes van D&O Bouwglas. Wij wensen jou dan
ook heel veel plezier in je nieuwe baan.
Zoals op de foto is te zien wordt onze nieuwe collega, Ingrid Zwier al door
Anneke ingewerkt. Fantastisch natuurlijk!
Nog mailen met Anneke? Dat kan via anneke@dogroep.nl. Haar laatste
werkdag is op vrijdag 25 maart 2022.

Mailen met Anneke →
Prijsverhoging

Het aantrekken van de vraag naar glasoplossingen en tegelijkertijd krapte
van glas en aanverwante producten, hebben ervoor gezorgd dat de prijzen
stijgen.
Tot op heden hebben wij deze prijsverhogingen voor onze rekening
genomen. Wij zien ons echter nu genoodzaakt om de prijzen per 1 april
2022 met 6% te verhogen.
Door de huidige marktsituatie zijn aanvullende verhogingen helaas niet uit
te sluiten.

Profilit glasgevels Niverplast

Voor de nieuwbouw van een extra hal voor Niverplast in Nijverdal heeft D&O
Bouwglas twee glasgevels van Profilit geplaatst.
Niverplast is een wereldwijde speler in de verpakkingsindustrie. Het bedrijf
fabriceert verpakkingsmachines en daar blijkt enorm veel vraag naar te zijn.
Omdat hun bedrijfscultuur aanspreekt en de orderportefeuille snel groeit,
blijkt uitbreiding een logische stap. Niverplast besluit daarom om meer
ruimte te creëren bij de vestiging in Nijverdal.
De nieuwe hal, overigens gebouwd door Nieuwenhuis Bouwbedrijf uit
Rijssen, is voorzien van glasgevels van Pilkington Profilit. De glasgevels van
constructieve glazen u-balken, lichtdoorlatend en isolerend, passen perfect
bij de bestaande bouw op ‘Industrieterrein ’t Lochter’ in Nijverdal.

Naar project →
Gebouw van het jaar

Eén van onze projecten 'Gevelbeglazing Hulpwarmtecentrale' is ingezonden
voor deelname aan BNA Gebouw van het Jaar 2022. Samen met ir. Willem
Schutter (architect), zijn we nu in afwachting van nominatie in de categorie
'Indentiteit en Icoonwaarde'.
De hulpwarmtecentrale, de Amsterdam South Connection (ASC),
optimaliseert de Amsterdamse warmtenetten en verbindt ze met elkaar.
Kortom, is het de warmtebuffer voor het warmtenet van Amsterdam.
In de timelapse van 3,5 minuut krijgt u een duidelijk beeld hoe de
hulpwarmtecentrale is (op)gebouwd in anderhalf jaar. Daarvan zijn onze
monteurs 5 maanden ter plaatste geweest en hebben zij 5500 glazen uprofielen van 3950 mm geplaatst.

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)
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.

