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Bekijk de webversie

Daar gaan we weer...
Geachte relatie,
Nog een paar weken en dan gaan we weer vakantie vieren. Dat betekent
automatisch dat we rekening moeten houden met levertijden van glas en
toebehoren.
Daarnaast moet u begin juli rekening houden met meer reistijd om uw reeds
bestelde glas bij ons op te halen. En het andere waar u rekening mee moet
houden is een prijsverhoging halverwege de maand juli.
Verder brengen we een nieuwe printer onder de aandacht die prachtige
persoonlijke (kunst)werken kan printen op glas, kunststof acrylaat of
TruLife®. Beslist een nieuwe trend!
Tot slot brengen we nog een andere trend bij u onder de aandacht en
communiceren we wanneer wij in de bouwvakantie gesloten zijn.
Veel leesplezier!

Leveringen isolatieglas

Zoals gezegd in de inleiding, heeft de bouwvak invloed op de leveringen van
glas en toebehoren, zo ook op de leveringen van isolatieglas. De levertijden
zijn sowieso al langer dan u voorheen gewend was.
In het kort komt het er nu op neer dat als u uiterlijk deze week een
bestelling plaatst voor isolatieglas, de kans groot is dat u het nog voor de
bouwvak bij ons kunt afhalen.
Bel (0517-392532) of mail met Ingrid Zwier (ingrid@dogroep.nl).

Mailen met Ingrid →
Prijsverhoging per 14 juli

Het aantrekken van de vraag naar glasoplossingen en tegelijkertijd krapte
van glas en aanverwante producten, zorgt opnieuw voor prijsstijgingen.
Wij zien ons daarom genoodzaakt om de prijzen per 14 juli 2022 met 5% te
verhogen.

Bereikbaar D&O Bouwglas

De bereikbaarheid van bedrijventerrein Kie, waar D&O Bouwglas is
gevestigd, is in de periode van 4 tot en met 15 juli 2022 iets anders
vanwege een wegafsluiting.
Een gedeelte van de Burgemeester J. Dijkstraweg (N384) in Franeker is
namelijk tijdelijk vanwege asfaltwerkzaamheden afgesloten voor auto- en
vrachtverkeer.
Wij zijn in die periode alleen bereikbaar vanaf de N384 vanuit zuidelijke
richting. U kunt ons per (vracht)auto dus alleen bereiken via de Stationsweg,
Tzummerweg en N384. Zie het kaartje hierboven.
Komt u vanuit de richting Heerenveen en wilt u liever het centrum van
Franeker vermijden? Dan kunt u wellicht het beste afslag 15 nemen richting
Sneek/Reduzum en via de N354 en de N384 naar ons bedrijf toe rijden.
Vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Naar nieuwsbericht →
Glasprinter (en meer...)

Bij D&O Bouwglas in Franeker staat een volledig scala aan
productiemachines voor zowel complexe als unieke glasbewerkingen. Daar
is recent een nieuwe printer aan toegevoegd.
Kenmerkend voor deze allround flatbed digitale uv-ledprinter is het
bedrukken van een groot formaat (geharde) glasplaat, kunststof acrylaat of
TruLife®.
Het resultaat is verbluffend, je blijft kijken naar dit glas! Beslist een nieuwe
trend!
Werkgebied: 3.000 x 2.000 mm
Dikte: max. 110 mm

Naar glasbewerkingen →
Donker getint glas (rookglas)

Ook een nieuwe trend is het donker getint, gerookt glas in bruin-, zwart- of
grijsttint, passend in elke moderne badkamer. Bij The Capital (Leeuwarden),
een wooncomplex met luxueuze, volledig gemeubileerde appartementen en
waar tijdelijk wonen voorop staat, zijn de doucheschermen in alle
badkamers toegepast.
Het donkere, gerookte glas zorgt voor een luxe uitstraling. Mede doordat de
douchewanden zijn voorzien van zwart beslag, laat zich dat prachtig
combineren met het witte sanitair en de zwarte kranen.
Foto’s: Tristan Fopma
Opdrachtgever: Mensonides Installatie Harlingen
Ontwerp van Sander Vredeveld van STUVR
Meer over de appartementen (video) en over ons project kunt u vinden op
de website.

Naar project →
Bouwvak D&O Bouwglas

Voor regio Noord valt de bouwvakvakantie in week 31, 32 en 33. D&O
Bouwglas is daarom van vrijdag 29 juli t/m vrijdag 19 augustus
gesloten. Maandag 22 augustus staan wij weer voor u klaar!
Wij wensen u vooral een ontspannen en zonnige vakantie toe!
Mocht u vragen hebben over de onderwerpen in de nieuwsbrief, over
een project of onze producten, aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen.
t. 0517-392532 | m. info@dogroep.nl
Graag tot ziens!

Contact →

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.

