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www.jachtspuiterij.nl Een resultaat om trots op te zijn!

“Voorsprong door glans!”

VD Stadt 74 ft.

nauwkeurig afwegen van 
epoxy-hars Swan 45

gespoten
onderwater-
schip

lokaal 
zandstralen

zandstralen 
van gietijzeren 
ballast-kiel

Th Werner Classic 
Cruiser 68 ft.

airless-spuiten van anti-fouling

Sunseeker 
Manhattan 50 ft

Koelhuisdreef 1
4697 PJ Sint Annaland
Tel: 0166-657333
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Kooij Ship Operation BV is een begrip bij vele watersporters 
en staat al vele jaren synoniem voor een zeer hoge kwaliteit 
van spuit- en schilderwerk op jachten.
In onze moderne Rowit spuit- en droogcabine kunnen wij 
onder de meest ideale omstandigheden uw jacht weer in 
topconditie brengen.

De hoogwaardige lak- 
systemen welke wij 
meestal gebruiken, 
hebben een oorsprong 
uit de luchtvaartindustrie. 
Door de extreem hoge 
eisen voor glansbehoud 
en strakheid zijn deze lak-
ken het meest toegespitst voor gebruik op uw jacht.

Maar ook verfsystemen met andere  eigenschappen worden 
door ons gebruikt.

Ons personeel wordt regelmatig bijgeschoold om ook met 
moderne technieken kwalitatief hoogwaardige reparaties te 
kunnen uitvoeren.

Al meer dan 20 jaar  
repareren wij schade door 
aanvaringen en overbelasting 
van polyester en epoxy 
laminaten. 
  
Het strak en glad aanbrengen 
van lichtgewicht epoxy 
plamuur is een vak apart.

Voor het controleren van 
laagdiktes op aluminium en 
stalen ondergronden, maken 
wij gebruik van een Elco 
digitale laagdikte meter.

In het bijzonder zijn wij 
gespecialiseerd in het maken van 
onderhoudsvriendelijke en mooie 
blanke-laksystemen.

Uiteraard kunnen wij het interieur van uw jacht weer opfris-
sen. Reeds meerdere refits zijn in goede harmonie met de 
klant door ons gerealiseerd.

De klant en zijn jacht staan 
bij ons hoog in het vaandel. 
Duurzaamheid en onderhoud 
in de toekomst zijn minstens 
zo belangrijk als een scherpe 
offerte. 

Zowel klein als groot, 
ons vakmanschap levert u een mooie boot.

Bent u geïnteresseerd? Neem eens contact op met 
Gerbert Kooij. 
Hij verzorgt uw spuit- en lakwerk tot in de puntjes ….

Het is nooit leuk, maar een kras in uw nieuwe of oudere lak 
kunnen wij met speciale uitspuitlak plaatselijk herstellen. 
 

Wij leveren budgetafhankelijk schilder- en spuitwerk.

Voor een verantwoorde voorbehandeling van gecorrodeerd 
aluminium en staal gebruiken we een IBIX straalketel.

Voor het glad en strak aanbrengen van onderwaterverf- 
systemen beschikken wij over een krachtige airless-pomp. 

Gerealiseerde projecten

 
Willem Nieland 

kotter

Huisman 37 ft.

X 43

Retro

Dehler 36

 
Gillissenkotter

Varen was nog nooit zo mooi!

Bij elk type schip, zoals polyester, hout, 
staal of aluminium geeft 

Kooij Ship Operation u persoonlijk advies.


