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Offreren
Uw aanvraag wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld
waarna wij u op korte termijn van een complete en gedetailleerde
aanbieding kunnen voorzien.
Alternatieven worden optioneel aangeboden en beargumenteerd.

Adviseren
Onafscheidelijk onderdeel van de offerte is bij ons een uitgebreide
advisering in het toepassen van normen voor montage, veiligheids-
beglazing, diktebepaling, brandwering, enzovoorts. 

Voorbereiden
Na het afsluiten van de opdracht denken wij in een vroeg stadium
met u mee in planning en voortgang van de beglazingswerkzaam-
heden van het project.
Wij vinden het erg belangrijk dat in dit stadium alle partijen volle-
dig participeren in de realisatie van het project.

Uitvoeren
Op het moment van uitvoering starten gespecialiseerde monteurs
met de beglazingswerkzaamheden.
Tijdens de uitvoering houden deze nauw contact met zowel uw pro-
jectleider, als de verantwoordelijke projectleider van Duopane.
En mocht er onverhoopt een probleem zijn?  Wij hechten er veel
waarde aan om dit met elkaar op te lossen.

Nazorg
Als na gereed komen van het werk er nog aandachtspunten zijn, is
het voor ons vanzelfsprekend dat eventuele correcties of aanvullin-
gen zo snel mogelijk in samenwerking met u worden uitgevoerd.

Dit is de kracht van Duopane Glasprojekten.
Een basis voor samenwerking in de toekomst.

Duopane Glasprojecten is onderdeel van Duopane Glassgroup, sinds 1965 gevestigd in
Monnickendam. De Glassgroup is volledig zelfstandig en onafhankelijk. De  divisie Glasprojecten 
begeleidt complete projecten van begin tot eind. Van offerte tot nazorg staat Duopane borg voor een
professioneel product in beglazing, waarmee onze opdrachtgevers veel werk bespaard wordt.



De mensen achter het glas
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Voor projecten in:

• woningbouw groot en klein

• utiliteitsbouw

• renovatie

• binnenbeglazing

Wij verzorgen voor u het complete traject van:

• offreren

• adviseren

• voorbereiden

• uitvoeren

• nazorg

Duopane glasmontageprojecten     


