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DaVinci Glas – isoleren in harmonie

De enthousiaste reacties van u en uw collega’s bevestigen dat behoefte bestaat aan een bedrijf dat,
zonder allerlei opsmuk, advies-op-maat kan geven over isolerende beglazing in monumentale
objecten.
Isoleren in harmonie – isolerende beglazing toepassen in monumentale objecten op de toppen van de
technische mogelijkheden maar rekening houdend met de bouwkundige toestand van het object.
Overmatig isoleren leidt onherroepelijk tot grote problemen in de vochthuishouding van een object; de
beglazing met de beste U-waarde is dus niet per definitie de best passende beglazing voor een object.
Graag adviseren wij u over de mogelijkheden om de authentieke uitstraling van uw object te
behouden en tegelijkertijd het comfort sterk te verbeteren.
De eerste reacties op de kwaliteit van onze leveringen waren eveneens zeer positief. De korte
levertijden, de compleetheid en de afwerking van onze producten valt op! Wij zijn dan ook niet verrast
dat onze wijze van afwerken, weliswaar met enige vertraging, wordt nagevolgd door andere partijen in
onze branche.
Behalve de hierboven al genoemde punten is ons grootste voordeel uiteraard dat DaVinci Glas haar
beglazingen echt zelf produceert, dit in tegenstelling tot het bekendste handelshuis op dit gebied.
Hierdoor is het mogelijk direct in te grijpen in de productie om in noodgevallen, zoals een breuk kort
voor oplevering, heel snel te kunnen reageren.
Ter informatie sturen wij u hierbij een overzicht van ons standaard assortiment. Indien u in dit (ongekend
brede) standaard assortiment geen passend product vindt, dan zullen wij altijd trachten uw wensen en
onze technische mogelijkheden te combineren teneinde een passend product te ontwikkelen. Op onze
website (www.davinciglas.eu) kunt u meer informatie vinden over onze beglazingen, waaronder de
besteksteksten voor iedere glassoort.
Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen via de mail of de telefoon indien u meer informatie
wenst.
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