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Bekijk de webversie

Waarde toevoegen met...
Geachte relatie,
In deze mail leest u niet alleen hoe glas waarde toevoegt, maar ook hoe
het in combinatie met isolatiemateriaal, als windscherm of als kunstwerk
waarde toevoegt.
Wij willen u met de verschillende onderwerpen in de mail inspireren zeker
nu we weer in de laatste maanden van het jaar terecht zijn gekomen.
Maanden waarin een behaaglijk en gezellig binnenklimaat belangrijk is.
Zowel thuis als op kantoor.
Veel leesplezier!

De waarde van isolatieglas

Het toepassen van hoogwaardig dubbel glas, of triple glas, in nieuwbouwof renovatieprojecten draagt bij aan een lage energierekening, een
behaaglijk binnenklimaat en een duurzaam Nederland.
De vraag naar isolatieglas is in de afgelopen tijd enorm toegenomen.
Aangezien het in veel soorten en varianten beschikbaar is (van dubbel
glas tot monumentenglas) met elk hun eigen prestaties en
eigenschappen heeft de glasbrancheorganisatie die voor ons op een rij
gezet.
Het verlies aan warmte door een ruit communiceren we in onze branche
door middel van de Ug-waarde (de U staat voor de
warmtedoorgangscoëfficient en de g voor glas). In feite komt het er op
neer dat hoe lager de Ug-waarde, hoe hoger de isolerende werking van
het glas.

Naar artikel →
Profilit Crepi in Connectie

Profilit Crepi is de standaard figuratie als we het hebben over Pilkington
Profilit beglazing. Deze beglazing is geplaatst op de begane grond van
het appartementencomplex “De Connectie” in Amstelveen.
Om exact te zijn is er gekozen voor K25/60/70 crepi met 16 draadsinleg,
welke in dubbele uitvoering is geplaatst, met in de spouw van het glas
isolatiemateriaal TiMax GL. Daarmee is eventuele inkijk weggenomen
maar creëer je nog steeds natuurlijk licht.
De gevelbeglazing staat in aluminium raamkozijnen met een speciale RAL
kleur (080.7010). Eén kozijn is daarnaast uitgevoerd met een radius van
circa 2500 mm. De gevelafwerking van de beganegrond, die voornamelijk
gebruikt wordt als parkeergarage, bestaat verder uit een combinatie van
steenstrips en horizontale gevelbanden (ten tijde van de foto’s nog niet
helemaal afgewerkt).
Profilit Crepi is overigens één van de verschillende figuraties uit het
leveringsprogramma van Pilkinton Profilit beglazing.

Naar project →
Reparatie Reglit glasschermen

Voor de bouwvak hebben we op grote hoogte een reparatie uitgevoerd
aan reglit glasschermen. Reglit is een andere benaming voor profilit, linit,
profielglas of glazen u-balken. D&O Bouwglas is dealer van dit type
beglazing, dat ontzettend veel toepassingsmogelijkheden biedt.
Ruim voor de daadwerkelijke reparatie kwam een vertegenwoordiger van
de Vereniging Van Eigenaren (VVE) bij ons op de lijn, met de vraag of wij
ook reparaties uitvoeren. Het bleek te gaan om kapotte schermen
van reglit aan de galerijzijde van woongebouw Carré in Breda. Wij kenden
het project niet en dus hebben wij direct veel vragen gesteld en
gedetailleerde tekeningen opgevraagd.
Het bleek te gaan om verschillende glasschermen die verticaal voor twee
verdiepingen langs zijn geplaatst. In een aantal daarvan waren scheuren
in het glas ontstaan. Onze vaste montageploeg heeft deze nu vervangen
en daarbij in het midden een windanker geplaatst, vanwege de grote
afmetingen (5700 mm) van het profielglas.

Naar project →
Personalisering met print op
glas

Of het nu gaat om muurdecoratie of een complete deur of wand, met
onze opties voor glasbewerkingen is er bij D&O Bouwglas in Franeker
werkelijk van alles te personaliseren.
Vooral met de allround flatbed digitale uv-ledprinter is het bedrukken van
een groot formaat (geharde) glasplaat of kunststof acrylaat een feest. Het
resultaat is verbluffend, je blijft kijken!
Het werkgebied is tussen de 3000 en 2000 mm. De dikte van het glas (of
het ander materiaal) is maximaal 110 milimeter.
Kom gerust eens langs voor inspiratie (een afspraak maken is dan
handig) of neem alvast een kijkje op de consumentenwebsite van WyArt.

Naar printen op glas →

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!

Naar 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.

