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Dit is Duopane



Dit doet Duopane

Duopane Glas is méér dan een groothandel,
importeur en distributeur.
Naast ons compleet assortiment is de advies-
functie het sterke punt.
Voor elk project zijn wij in staat om van
begin tot eind een complete ondersteuning te
geven in de vorm van: 
Keuzeadvies en bemonstering van toe te 
passen producten.
Wij kunnen met u meedenken in het ontwerp,
waarbij wij u adviseren op ons vakgebied ten
aanzien van veiligheid, esthetiek en toepas-
baarheid.
Wij verzorgen voor u de sterkteberekeningen
en daaruit voortvloeiend de samenstelling en
dikte van de toe te passen producten.
Wij zoeken mee naar oplossingen van 
speciale wensen van de klant en de moge-
lijkheid om dit te realiseren.
Duopane leidt de operationele orderstroom
in goede banen en zorgt voor een feilloze en
soepele afronding van het project.

Evides Berenplaat waterzuiveringsbedrijf, Spijkenisse
Zonwerend isolatieglas Ipasol Natura 67/34  8*//44.4 gelaagd    
Totaal   ca. 2500m2



Dit levert Duopane

Duopane Glas is onafhankelijk, waardoor wij
over de gehele wereld hoogwaardige glas-
producten betrekken die wij in geheel Europa
kunnen leveren. Wij richten ons voornamelijk
op de leverantie van hoogwaardige producten
waarbij specifieke eigenschappen een rol
spelen. 
Bijvoorbeeld: klimaatbeheersing, milieu,
begaanbaarheid, veiligheid, esthetiek, of
combinaties van deze eigenschappen.
Wij adviseren u graag.
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Hogeschool Haarlem
DAKBEGLAZING: HR++ isolatieglas 10-15 silicone uv-*88.2  

Totaal ca. 450m2

GEVELBEGLAZING: HR++ isolatieglas in diverse samenstellingen
Totaal ca.1600m2



Dit is de kracht van Duopane
Duopane is een sterke partner als het gaat
om het leveren van grote stromen glas voor
utiliteitsbouw, nieuwbouw en constructie-
bouw, wegenbouw en interieurbouw.
Snelheid, betrouwbaarheid en het onver-
biddelijk nakomen van gemaakte afspraken
spelen bij ons een vanzelfsprekende rol.

De in de projectbouw vaak voorkomende
combinaties van veel producten ook als het
gaat om afwijkende hoeveelheden, samen-
stellingen en/of soorten vormt voor Duopane
geen enkel beletsel om snel en betrouwbaar
te leveren.

Hamilton Bright, Sneek
Zonwerend isolatieglas Stopsol Classic Grijs 6mm gehard//4mm HR++     
Zonwerend isolatieglas Stopsol Classic Grijs 6mm gehard//44.2 gelaagd HR++
Totaal ca. 500m2



Zo compleet is Duopane

Duopane levert naast de glasproductie op
maat ook een compleet assortiment vrije
maten glas. 
Zowel pakketten glas in kisten en op 
L-frames als losse pakketten of bladen.
Duopane beschikt over een uitgebreid
logistiek distributienetwerk van opslag, 
overslag en transport. 
Landelijk en internationaal.
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Woningbouw, Heemskerk
Gelaagd glas met matte folie t.b.v. balustrade

Totaal ca. 1000m2



Het is niet het glas...
...maar wie er achter zit

“Het is niet het glas, maar wie er achter zit “
is bij Duopane de belangrijke filosofie.
De mensen maken uiteindelijk het succes.
Een gemotiveerd team van medewerkers
zorgt voor een goede afhandeling van elke
opdracht. Persoonlijke benadering, 
enthousiast meedenken, vakkundig advies en
zoeken naar oplossingen zijn bij Duopane
geen loze kreten.

Bedrijfspand Winters Breda
Zonwerend isolatieglas Stopray safir 61/32 8*//55.2                            
Zonwerend isolatieglas Stopray safir 61/32 8*gehard//55.2
Totaal ca. 450m2



Duopane uw partner in projecten

Duopane staat voor complete uitvoering en
aanneming van glasprojecten (leveren en
monteren) voor nieuwbouw- renovatie- 
interieurprojecten, constructiebouw en 
projecten met complexe glastechnieken.
Bijvoorbeeld projecten met speciale bevesti-
gingsmethoden en materialen. Structurele
beglazing, glas projecten in staal of aluminium
constructies, beloopbare vloeren en trappen
vormen geen probleem.
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Roteb, Rotterdam
Zonwerend isolatieglas Ipasol Natura 67/34 in verschillende samenstellingen  

HR++ isolatieglas in verschillende samenstellingen
Totaal ca. 1300m2



Ook dit is Duopane

Sociale dienst Amsterdam
40mm dik beloopbaar glas met zeefdruk en matte folies         
Gelaagd/gehard glas t.b.v. balustrade
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Ook dit is Duopane
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