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Maatwerkinterieurs Coopman Interieur, Passendale- Oostende

Ontwerpen zonder limiet
Een onwrikbaar geloof in piekfijn maatwerk, een schat aan ervaring en vakmanschap,
maar vooral een nooit aflatende drive om van iedere interieuropdracht, hoe klein of
uitgebreid ook, telkens weer die ‘extra mile’ te gaan. Dat zijn de ingrediënten
waarmee Coopman Interieur doorheen de jaren zijn ijzersterke reputatie opbouwde.
Al in 1982 richtte Stefaan Coopman zijn onderneming op in Passendale, eerst nog als
een klassieke meubelmakerij-schrijnwerkerij. Stefaans goede inschatting van de
drastisch wijzigende smaken en trends in de interieurwereld zorgden ervoor dat hij de
klemtoon steeds meer verschoof naar totaalinrichting. Vandaag staat met de broers
Bart en Tom Coopman de tweede generatie aan het hoofd van dit rasechte
familiebedrijf, dat intussen verder geëvolueerd is tot een allround maatwerkinterieurspecialist. “Wij denken heel klantgericht”, zegt Bart. “Klanten die met vragen
zitten over hoe hun leefruimte, keuken, badkamer of dressing er in de toekomst beter
kunnen uitzien, worden door onze binnenhuisarchitecten optimaal begeleid. Bij ons
ben je trouwens niet gebonden aan één bepaalde stijl. We kunnen elke stijl aan, van
modern tot landelijk, inclusief alle tussenstijlen. We denken altijd mee met wat de
klant wil, analyseren zijn behoeftes en budget en gaan pas dan aan de slag. Elk project
is uniek en wordt apart uitgetekend en in het eigen atelier tot in de puntjes afgewerkt.”

“Coopman Interieur staat
voor projectbetrokkenheid
tot in de hoogste graad”

Rationeel ruimtegebruik
De interieurafwerkers van Coopman Interieur gaan geen project uit de weg. “Klanten
doen een beroep op ons voor een volledige inrichting van hun nieuwbouw of
renovatieproject. Maar het kan natuurlijk ook stapsgewijs, per ruimte of voor een
kleinere interieuraanpassing.”
Die flexibiliteit wordt door veel klanten gewaardeerd. Eén van de sterktes van
Coopman Interieur is het zuinige ruimtegebruik. “Door intelligente interieuringrepen
kunnen we zelfs de kleinste ruimte toch nuttig gebruiken”, legt Bart uit. “Een troef die
zeker bij eigenaars van een tweede verblijf als een grote meerwaarde wordt gezien.
Ook zelfstandigen met een winkel, kantoor of praktijkruimte kunnen hun ruimte door
ons laten aanpakken.” De recent uitgebreide inspirerende showrooms in Passendale
en Oostende laten je de mogelijkheden zien om ook van jouw interieur dat unieke
plekje te maken.

Showroom Oostende
Verlaatstraat 54
Tel: 059 51 96 84
Open: ma – vr: 13u – 17u en zat van 10u – 17u. Ook op afspraak
www.coopmaninterieur.be
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Showrooms
Atelier en showroom Passendale
's Graventafelstraat 36
Tel: 051 77 23 38
Open: ma - vr: 8u – 17u en na 17u op afspraak.
Zaterdag ook op afspraak

