Op maat wonen aan de kust
Trotse bezitter van een buitenverblijf aan de Noordzee? Heerlijk.

waarbij elk onderdeel aangepast is aan de ruimte. Van hoek-

ruimte aan zee toont zich in het bijzonder in de oppervlaktes

opklapbed dat perfect integreert in de kamer: door slim om te

Tenminste als je geniet van voldoende plaats. De beperkte

dressing tot slaapkamerwand met schuifdeur of een extra

van appartementen en vakantieverblijven. Interieurvormgever

gaan met beperkte oppervlakte ontstaan extra mogelijkheden.

én dankzij de vernieuwde toonzaal in Oostende.

of bureau.“We denken mee met onze klanten. Hoe kunnen we

Coopman geeft je alle ruimte dankzij een uniek compact concept

Opvallend in Oostende

Coopman Interieur is al 35 jaar vakman in het ontwerpen,

Zoals een logeerkamer dat ook dienst kan doen als bergruimte
interieurs zo praktisch mogelijk indelen, precies in de stijl die

de klanten zelf voor ogen hebben? Dat is altijd onze eerste

bekommernis”, aldus Bart die benadrukt dat Coopman zich

maken en plaatsen van maatwerk en interieur. De voorbije 15 jaar

aanpast aan elke stijl. Met eigen interieurontwerpers, eigen

deze zomer op een nieuwe locatie en in een volledig nieuwe

net als zijn klanten, van totale vrijheid.“Elk meubel, elk ontwerp

is ook Oostende een vast adres voor de interieurspecialist. Sinds

toonzaal. Je vindt er alle mogelijke stijlen en handgemaakte
interieurontwerpen in een huiselijke setting – ook al is de

oppervlakte verdubbeld.“In de nieuwe toonzaal willen we dat
onze klanten en bezoekers zich spontaan thuis voelen. De

schrijnwerkers en een eigen atelier geniet de interieurbouwer,
is een uniek stuk, een pièce unique. Alle details passen we aan

volgens de wensen van de klant. Zowel in strakke interieurs als
landelijke woningen of villa’s.”

Coopman is een totaalbedrijf. De focus en ervaring ligt uiteraard

showroom is ingedeeld volgens de verschillende stijlen: van

op het schrijnwerk op maat, maar ook extra werken zoals

meubels, maar wel doordacht maatwerk dat de uitgebreide

door Coopman gecoördineerd. Kwestie van je als klant zoveel

modern tot landelijk.We tonen geen honderden verschillende

mogelijkheden perfect verbeeldt. Een bureauruimte, keuken,
salon, dressing, slaapkamer: door bijvoorbeeld te werken met

ongelijke deuren, asymmetrische fronten en binnen- en
buitenkanten in verschillende kleuren tonen we de bezoekers

dat alles mogelijk is”, aldus Bart Coopman. De toonzaal springt

elektriciteit, schilderwerken of sanitaire verbouwingen worden

mogelijk in de watten te leggen. Zowel aan de kust, als in het

binnenland. Want vergis je niet. Coopman neemt niet enkel

interieurs aan de Noordzee onder handen, maar ook stads-

woningen, villa’s en hoeves op het platteland.

sowieso in het oog. De showroom bevindt zich aan het

Kennedy-rondpunt: de perfecte ligging voor een vlotte bereikbaarheid van de volledige kustlijn en het hinterland.
Slim ruimtegebruik

Dankzij de lange ervaring aan de Belgische kust speelt Coopman

in op een specifieke behoefte in tweede verblijven en vakantie-

huizen: de beperkte ruimte zo optimaal mogelijk benutten.
Daarvoor hanteert Coopman een eigen ontworpen concept
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