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Vakmanschap
Wij hebben een vast team van
deskundige medewerkers die al lang bij
ons werkzaam zijn. We groeien gestaag
door en piekperiodes vangen we op
met een trouw groepje zzp’ers waar we
vaak mee samenwerken. Hierdoor zijn
we flexibel inzetbaar. Wij werken ook
actief mee aan ketensamenwerking, dat
tegenwoordig erg belangrijk is. Samen
met andere partijen, zoals schilders en
timmerlieden, realiseren wij een optimaal
resultaat.
Onze moderne snijstraat bevat twee
state-of-the-art computergestuurde
snijtafels voor gelaagd en floatglas.
Ook ons wagenpark is afgestemd
op flexibiliteit. Met drie duurzame
Renault Masters en twee Ivecobezorgvrachtwagens (waarvan één
trekker-oplegcombinatie, vrij uniek in
onze sector) zijn we in staat om glas van
grote afmetingen te vervoeren.

Ons team
Ons team is betrokken, gemotiveerd en
goed op elkaar afgestemd. We staan

voor wat we verkopen en we komen
onze afspraken na. Daardoor kunnen
we een goed advies geven. Wij zijn
trots op ons team en wat we samen
bereiken. Het feit dat onze hechte
klantenkring alleen maar groter wordt
bevestigt dat onze klanten tevreden
zijn over ons. Onze medewerkers zijn
geschoold en waar nodig voorzien van
benodigde certificaten zoals VCA, BHV,
asbestherkenning en houtrotreparaties.
Ons bedrijf is VCA*-gecertificeerd, dus
zijn wij getoetst op de uitvoering van
werkzaamheden met een verhoogd
risico in een risicovolle omgeving.

Flexibiliteit
Wij staan altijd klaar om u van dienst
te zijn. Binnen onze organisatie zijn
zestien specialistische medewerkers
op verschillende afdelingen actief.
Zij voorzien u van gericht advies of
bijvoorbeeld een passende, scherpe
aanbieding. Daarnaast hebben we een
afhaalbalie waar u tijdens kantoortijden
terecht kunt.

Ook op digitaal gebied maken wij het
u graag gemakkelijk. Zo kunt u gebruik
maken van VitrisNet. Dit is een online
bestelservice met up to date informatie
omtrent uw order, waar u dag en
nacht een offerte kunt opvragen of de
bestelstatus kunt checken. Wij breiden
deze online service continu uit. Tot onze
trouwe klantenkring behoren onder meer
woningbouwverenigingen, schilders,
aannemers, vastgoedbeheerders,
timmerfabrieken en glaszetbedrijven.

Iedereen moet het leren!
Wij zijn praktijkopleidend en hebben
goede connecties en samenwerkingen
met ROC-scholen in Friesland. Doordat
we duidelijke, heldere informatie en
begeleiding geven zijn wij ook ERKEND
als officieel leerbedrijf, aangesloten bij
de SBB. Wij geven stagiaires graag veel
ondersteuning en helpen mee om te
zorgen dat het diploma wordt behaald.
Doordat wij een erkend leerbedrijf
zijn, mogen de stagiaires ook bij ons
afstuderen. Een win-winsituatie!

Glas voor elke toepassing

Projecten

Wij leveren een grote variëteit aan glasverwante producten, waarvan een
deel uit voorraad geleverd kan worden. Maatwerk producten worden
ingekocht bij betrouwbare leveranciers. Een greep uit ons assortiment:

We hebben met veel vakmanschap en inzet
gewerkt aan diverse mooie (innovatieve)
projecten. Op deze pagina vindt u hiervan
een selectie. Voor een overzicht van meerdere
gerealiseerde projecten verwijzen wij u graag
door naar: www.drachtsterglashandel.nl.

•
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•
•
•
•
•
•
•

Energiebesparend warmte-isolerend isolatieglas (ook drievoudig!)
Veiligheidsisolatieglas (letsel- of doorvalveilig)
Zonwerend warmte-isolerend isolatieglas
Geluidswerend isolatieglas
Bewerkt isolatieglas (bijvoorbeeld glasprint, zandstralen of zeefdruk)
Floatglas (blank of getint)
Figuurglas
Gelaagd glas (letsel- of doorvalveilig)
Spiegel
Hardglas (deuren, wanden, puien inclusief montage)
Brandwerend, inbraakwerend of kogelwerend glas
Beloopbaar glas t.b.v. vloeren in woningen of bedrijfspanden

Verbouw voormalige zuivelfabriek, Garyp
Bij de transformatie van een voormalige melkfabriek naar een
multifunctioneel pand, zijn appartementen, diverse zorgaanbieders en een
peuterspeelzaal gerealiseerd. In speciaal vervaardigde stalen kozijnen is
zonwerend isolatieglas aangebracht, dakbeglazing in aluminium profielen
en binnenin het pand zijn hardglazen puien en deuren gemonteeerd.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het slijpen van glas, glasmontage in
welke vorm dan ook en het leveren van aan glasverwante artikelen zoals
ventilatieroosters, glaslatten, beglazingsband, stelblokjes , beglazingskit
alsmede gereedschap.

Renovatie J.F. Kennedylaan, Drachten

Bedrijfspand Hollema Bouw, Surhuisterveen

Voor het renovatieproject aan de J.F. Kennedylaan in Drachten hebben
wij bijgedragen aan de na-isolatie van een drietal flatgebouwen. Hierbij
leverden wij HR**-isolatieglas en Duco-ventilatieroosters. Het resultaat
was naast een betere isolatie en energiebesparing ook een verbeterd
energielabel.

Voor het nieuwe bedrijfspand van Hollema Bouw in Surhuisterveen
hebben wij een pakket aan producten geleverd, te weten: HR** en
Brilliant zonwerend isolatieglas ten behoeve van de buitenkozijnen en
gezandstraalde hardglazen binnendeuren. Functioneel glas met een
hoge esthetische waarde!

Milieu

Nieuwbouw Camping It Wiid, Earnewâld
Drachtster Glashandel heeft bijgedragen aan de realisatie van luxe
toiletruimtes bij camping It Wiid in Earnewâld. Zo hebben wij de beglazing
voor het bijzondere dak geleverd. Op een houten draagconstructie is
door ons als dakbeglazing mat veiligheidsglas aangebracht in aluminium
profielen.

Samen maken we glas oneindig! Drachtster Glashandel
is aangesloten bij Vlakglas Recycling Nederland. Met
ingeleverd vlakglasafval wordt nieuw glas gemaakt, schoon
vlakglas is 100% herbruikbaar. Ons uitgangspunt is de
cradle-to-cradle filosofie: materiaal wordt na gebruik
volledig hergebruikt in een ander product. Er is een
optimale kringloop, zonder restafval of kwaliteitsverlies.
Papier, bedrijfs- en beglazingskitafval laten wij afvoeren
door een gecertificeerd bedrijf dat ook zorgt dat deze
afvalstoffen gerecycled worden. Tevens zijn onze nieuwe
bedrijfswagens energiezuiniger en stoten minder CO2
uit. Het routenavigatiesysteem zorgt ervoor dat wij geen
onnodige kilometers rijden!
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Verbouw voormalige zuivelfabriek, Garyp
Bij de transformatie van een voormalige melkfabriek naar een
multifunctioneel pand, zijn appartementen, diverse zorgaanbieders en een
peuterspeelzaal gerealiseerd. In speciaal vervaardigde stalen kozijnen is
zonwerend isolatieglas aangebracht, dakbeglazing in aluminium profielen
en binnenin het pand zijn hardglazen puien en deuren gemonteeerd.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het slijpen van glas, glasmontage in
welke vorm dan ook en het leveren van aan glasverwante artikelen zoals
ventilatieroosters, glaslatten, beglazingsband, stelblokjes , beglazingskit
alsmede gereedschap.

Renovatie J.F. Kennedylaan, Drachten

Bedrijfspand Hollema Bouw, Surhuisterveen

Voor het renovatieproject aan de J.F. Kennedylaan in Drachten hebben
wij bijgedragen aan de na-isolatie van een drietal flatgebouwen. Hierbij
leverden wij HR**-isolatieglas en Duco-ventilatieroosters. Het resultaat
was naast een betere isolatie en energiebesparing ook een verbeterd
energielabel.

Voor het nieuwe bedrijfspand van Hollema Bouw in Surhuisterveen
hebben wij een pakket aan producten geleverd, te weten: HR** en
Brilliant zonwerend isolatieglas ten behoeve van de buitenkozijnen en
gezandstraalde hardglazen binnendeuren. Functioneel glas met een
hoge esthetische waarde!

Milieu

Nieuwbouw Camping It Wiid, Earnewâld
Drachtster Glashandel heeft bijgedragen aan de realisatie van luxe
toiletruimtes bij camping It Wiid in Earnewâld. Zo hebben wij de beglazing
voor het bijzondere dak geleverd. Op een houten draagconstructie is
door ons als dakbeglazing mat veiligheidsglas aangebracht in aluminium
profielen.

Samen maken we glas oneindig! Drachtster Glashandel
is aangesloten bij Vlakglas Recycling Nederland. Met
ingeleverd vlakglasafval wordt nieuw glas gemaakt, schoon
vlakglas is 100% herbruikbaar. Ons uitgangspunt is de
cradle-to-cradle filosofie: materiaal wordt na gebruik
volledig hergebruikt in een ander product. Er is een
optimale kringloop, zonder restafval of kwaliteitsverlies.
Papier, bedrijfs- en beglazingskitafval laten wij afvoeren
door een gecertificeerd bedrijf dat ook zorgt dat deze
afvalstoffen gerecycled worden. Tevens zijn onze nieuwe
bedrijfswagens energiezuiniger en stoten minder CO2
uit. Het routenavigatiesysteem zorgt ervoor dat wij geen
onnodige kilometers rijden!

Meer dan alleen
een glasgroothandel

aanverwante zaken, zoals het vervangen van kozijnen of
het aanpakken van problemen als houtrot. Wij leveren

Meer dan
alleen een
glasgroothandel

en monteren glas en alle verwante artikelen, denk aan
ventilatieroosters, glasblokjes, celband, kit, glaslatten etc.
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met aandacht
voor details. Kozijnen kunnen ook worden beglaasd

Drachtster Glashandel B.V., de regionale glasgroothandel

in onze werkplaats, hiervoor beschikken wij over een

van de gebroeders Arjan en Egbert van Reenen, is

tweetal Hi-Tech bovenloopkranen en kozijnstellingen.

in 1992 opgericht en vanaf de start gevestigd op

Wij hechten veel waarde aan het juist ondernemen en

Industrieterrein De Haven in Drachten. In een ruim pand

leveren ons werk op zoals er van een gerenommeerd

met een moderne snijstraat, twee computergestuurde

glaszetbedrijf verwacht wordt. Wij plaatsen ons glas

snijtafels en een eigen inzamelpunt voor vlakgasrecycling.

dan ook volgens de eisen c.q. richtlijnen van de meest

‘Door te blijven investeren breiden we continu uit. In

recente versies van de normen en richtlijnen.

machines, in wagens maar ook in dekkingsgebied’,
vertelt Egbert van Reenen, die samen met broer Arjan

Ketensamenwerking

de dagelijkse leiding over het bedrijf heeft. ‘We zijn

Ketensamenwerking is een vorm van samenwerking

uitgegroeid tot een gewaardeerde groothandel in de

waarbij transparantie, slimme procesbeheersing en

provincies Friesland, Groningen en Drenthe, maar

resultaatgerichtheid de kernbegrippen zijn. Samen met

tegenwoordig leveren we ook gewoon in de rest van

onze ketenpartners vormen wij een bedrijfoverschrijdend

Nederland. Maar onze basis blijft het Noorden. Daar

team, waarin we sterker zijn doordat ieder haar kennis

zitten onze roots en hebben we een goede reputatie en

deelt! Onze ketenpartners hebben een duidelijk zakelijke

een trouwe klantenkring opgebouwd’.

doelstelling: (her)ontwerpen van onderhoudsprocessen
en komen tot een efficiëntere en effectievere aanpak.
Daarbij is het noodzakelijk om in elkaars processen,

Bij Drachtster Glashandel bieden we een full service

kosten en cijfers te kunnen kijken. In de praktijk levert

dienstverlening met een compleet assortiment. Naast het

de openheid, de uitwisseling van kennis en de wil om

leveren en monteren van diverse soorten kwaliteitsglas

resultaten te boeken een enorm voordeel op voor

voor zowel nieuwbouw als renovatie doen we ook

opdrachtgever en alle betrokken partijen.

Directie: Egbert en Arjan van Reenen

De pijlers van Drachtster Glashandel:
• Flexibel en klantgericht meedenken,
anticiperen op de behoefte van klanten
• Brede kennis en ervaring
• Een goede prijs-kwaliteitverhouding
• Korte levertijden
• Afspraak is afspraak
• Efficiëntie door een vast team
• Duurzaam werken met het oog op het milieu

Drachtster Glashandel B.V.
De Fok 12
9206 BD Drachten
Postbus 269
9200 AG Drachten
T 0512-533036
E info@drachtsterglashandel.nl

www.drachtsterglashandel.nl
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Glas is glas, zou je denken. Niets is echter minder waar.

