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VAKMANSCHAP OP MAAT
Kooiman Scheepsinterieurbouw
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Kooiman Scheepsinterieurbouw vervaardigt volledige accommodaties in tal van projecten in de
jachtbouw, binnenvaart, zeevaart en offshore, daarbij afgewerkt conform de specificaties. De kracht
van de organisatie zit in het ontzorgen van klanten. Vanaf isolatie tot aan stoffering draagt Kooiman
Scheepsinterieurbouw zorgt voor complete betimmeringen van nieuwbouw, renovaties en verbouwingen. Ze leveren een compleet pakket van maatwerk meubilair, isolatie, vloeren, vloerafwerking,
stoffering tot aan professionele keukeninrichtingen.

TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN
Kooiman Scheepsinterieurbouw werkt met zeer diverse materiaalsoorten, van azobe werkdekken tot

mahonie en teak maatwerk meubelen. Voor uiteenlopende bewerkingen beschikken ze over een breed

scala aan machines zoals tafelfreesmachine, formaatzaagmachines , afkortzaagmachines, lintzaagma-

chine, breedbandschuurmachine, langgat boormachine, kantenschuurmachine, rijboring, kastscharnier
machine, kantenaanlijmmachine en rondplakmachine.

“Aanpassingen en nieuwbouw
worden in samenwerking met
Kooiman Engineering ontworpen, waarna het in huis
wordt geproduceerd en tot in
de kleinste details wordt afgewerkt.”

INTERIEUR NIEUWE MAZE - DIRECTIEVAARTUIG PORT OF ROTTERDAM
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Kooiman Scheepsinterieurbouw heeft een

uitgebreide voorraad hout en plaatmateriaal.
Een aanvraag is dan ook snel te realiseren.

INTERIEUR ZWERVER II - MULTI PURPOSE SUPPORT VESSEL

KOOIMAN SCHEEPSINTERIEURBOUW
•

Maatwerk meubelen zoals tafels, lessenaars, kasten, keukens

•

Wanden- en plafonds aan boord van schepen

•
•
•
•

Vloeren aan boord van schepen, zowel binnen- als buiten
Het plaatsen van deuren- en ramen

Het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van trappen
Alle voorkomende interieurbetimmeringen

KOOIMAN MARINE GROUP - KOOIMAN SCHEEPSINTERIEURBOUW

3

Kooiman Marine Group is een verregaande bundeling van maritieme
expertise. Met de scheepswerven Gebr. Kooiman, Kooiman Hoebee
en Kooiman Van Os bedienen wij met gedrevenheid en technisch
vakmanschap alles wat varend of drijvend is. Gezamenlijk hebben
we een rijke historie en uitgebreide ervaring opgebouwd in de binnenvaart, zeevaart, visserij en haveninrichtingen. Wij ontwikkelen en
bouwen nieuwe, op maat gemaakte schepen, verbouwen bestaande
schepen en wij onderhouden en repareren schades aan het casco en
voortstuwing.
Vanaf het allereerste ontwerp tot aan afbouw en oplevering staan
bij alle onderdelen van de groep de specifieke situatie en behoefte
van de klant centraal. Alle projecten doen wij in volledige samenspraak om tot doeltreffende oplossingen te komen. Om hoogwaardig
maatwerk te leveren beschikken we dan ook over eigen ontwerpafdelingen, uitgebreide moderne nieuwbouw- en reparatiefaciliteiten,
timmerfabrieken, machinefabrieken en een scheepselektrobedrijf.
Proactief volgen we de trends in de dynamische scheepvaartKOOIMAN SCHEEPSINTERIEURBOUW
Lindtsedijk 84

3336LE Zwijndrecht
Nederland

T +31 (0)78 61 00 477

sector en investeren we duurzaam in technologische ontwikkelingen
en productinnovaties. Door onze stabiele autonome groei staan we
in voor onze klantgerichte aanpak. Van oplevering tot grootschalig
onderhoud blijft Kooiman Marine Group uw vakkundig maritieme
dienstverlener.
Kooiman Marine Group, het resultaat van samenwerking.

contactksi@kooimanmarinegroup.nl
www.kooimanmarinegroup.nl
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