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Tijdens de Open Dag vindt de 
feestelijke opening plaats van 
de nieuwe D&O showroom. 
Een uitgebreid aanbod van 
glas-, kunststof- en alumini-
umtoepassingen staat klaar 
om van alle kanten beke-
ken te worden. Van isolerend 
glas tot inloopdouche en van 
kunststof kozijn tot serre. Een 
prachtige ontwikkeling, want 
op de open dag vijf jaar gele-
den ging het 12-jarige D&O 
van start op bedrijventerrein 
Kie-West!

Uitbreiding assortiment
Glas is sinds de oprichting van D&O 

in 2000 de specialiteit van het bedrijf. 

Bijzondere toepassingen en oplossingen 

in glas, maar natuurlijk ook isolatie- en 

installatieglas. D&O levert door het hele 

land, aan de zakelijke en de particuliere 

markt. In de loop van de tijd vond 

een uitbreiding van het aanbod plaats. 

“Kunststof en aluminium vormen een 

mooie aanvulling. Zo kunnen wij onze 

klanten complete producten leveren 

zoals kozijnen en veranda’s,” aldus Se-

bastiaan Douma, directeur van D&O. 

Glas heeft de toekomst
Weinig mensen weten dat er op 

glasgebied grote ontwikkelingen zijn. 

Zo bestaat er glas dat zelfreinigend 

is, brandwerend, inbraakvertragend, 

zonwerend, voorzien van inwendige 

jaloezieën of speciaal bedoeld voor 

de toepassing in monumenten. Voor 

isolatieglas ziet Sebastiaan Douma een 

grote toekomst. “De isolatiewaarde van 

glas is door technische ontwikkelingen 

de laatste jaren met 300% toegenomen. 

Gezien de alsmaar stijgende gasprijzen 

betekent dit dat het al snel loont om 

glas ouder dan 20 jaar te vervangen 

door dit hoog isolerende glas.”  

Maatwerk voor ieder project
D&O onderscheidt zich door een 

hoge kwaliteit, een grote leverbe-

trouwbaarheid en het gebruik van 

hoogwaardige producten met een 

lange levensduur. “De klant loopt bij 

ons nooit risico. Alles is via de fabrikant 

verzekerd zonder kosten voor de klant. 

Levering en plaatsing gaan altijd door, 

wat er ook maar zou kunnen gebeuren 

aan onverwachte situaties. Daar zijn wij 

heel blij mee, geeft Douma aan. “Iedere 

klant is even belangrijk voor ons. Of die 

nu voor € 10,- of voor één miljoen bij 

ons bestelt. Wij hebben ook een snij-

tafel staan, zodat ook iemand die een 

klein stuk  glas nodig heeft, dat meteen 

op maat gesneden mee naar huis kan 

nemen”, vervolgt Douma. 

Specials 
Voorbeelden van aansprekende glaspro-

jecten van D&O zijn er genoeg. Dichtbij 

huis het nieuwe theater van Sneek, 

waar 800 m² brandwerend en groten-

deels geluidswerend glas in komt. Ter 

vergelijking: een woonhuis heeft maar 

ca. 25 m². Of het glas in de PC torens in 

Franeker zelf. Al vindt hij de spe-

cials prachtig, Sebastiaan Douma is net 

zo trots op de andere producten die hij 

levert en vooral op de manier waarop. 

“Wij zijn een no-nonsense bedrijf. Af-

spraak is afspraak en iedereen is bij ons 

welkom. Dat we in deze tijd nog steeds 

15 man in dienst hebben, geeft wel aan 

dat de klanten dat waarderen. Op de 

Open Dag doen we daar graag iets voor 

terug door een kijkje achter de scher-

men te geven. Naast alle voorbeelden in 

de nieuwe showroom is er een vakman 

die met glas in lood werkt.” 
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