100% maatwerk, daar staat Coopman Interieur voor.

Unieke ontwerpen

Het familiebedrijf realiseert als totaalinrichter deskundig

De specialisatie van het afwerkingsbedrijf ligt bij meubels op maat.

ingerichte, unieke interieurs. Met hun onbeperkt

“Elk project heeft zijn eigen tekening, en is daarom uniek. Onze

vakmanschap staan ze de klant volledig bij van project

ontwerpen zijn op maat van de stijl van de klant. Bij dit ontwerp

tot oplevering. Ze ontvangen je graag in hun toonzalen

verliezen we het praktische aspect niet uit het oog. Met de focus

in Passendale of Oostende.

op het duurzame karakter werken we uitsluitend met kwaliteitsvolle
materialen”, aldus Bart Coopman.

Opgericht 37 jaar als meubelmaker en schrijnwerkerij startte
Stefaan Coopman zijn eenmanszaak. Met de opkomst van

De interieurafwerkers gaan geen project uit de weg. Ook

binnenhuisinrichting voer hij de koers van totaalinrichting. Volledige

renovatieprojecten met mogelijke aanpassingswerken aan

woonruimtes en kantoren kwamen op hun ruime portfolio te

stabiliteit of vloervervanging vormen geen uitdaging. Klanten doen

staan. Vandaag steunt Coopman Interieur als familiebedrijf –

een beroep op Coopman voor een volledige inrichting van hun

met Stefaan, Bart en Tom Coopman en Monique Deman – op

nieuwbouw, of laten een volledige benedenverdieping renoveren.

plaatsers en binnenhuisarchitecten die met vakmanschap naar de

Ze keren nadien ook terug om een volgende ruimte in een nieuw

mooiste projecten streven. In hun eigen atelier uitgerust met de

kleedje te stoppen. Ook zelfstandigen met een winkel, kantoor of

modernste machines werken ze alle maatwerk tot in de puntjes af.

praktijkruimte kunnen hun ruimte door het team laten aanpakken.

Eigen binnenhuisarchitecten

Vernieuwing showroom

Klanten die nauwelijks of nog geen idee hebben hoe hun (nieuwe)

De showroom van Coopman Interieur in Passendale heeft

leefruimte, badkamer of dressing er in de toekomst zou mogen

het voorbij jaar een grondige facelift ondergaan. Het atelier is

uitzien, worden door de binnenhuisarchitecten optimaal begeleid.

uitgebreid met 750 m2en ook hun kantoorruimten zijn vernieuwd.

“Ter plaatse analyseren we telkens de ruimte en maken we een

“De klant kan in onze showroom van 300 m2 volop inspiratie

moodboard op. De klant ontvangt een ontwerp en nadien ook een

opdoen voor zijn project, of dat nu een dressing, keuken of

3D-ontwerp om zich het geheel visueel te kunnen voorstellen”,

badkamer is”, nodigt Bart Coopman uit.

licht aankoopverantwoordelijke Bart Coopman toe. Het team volgt
de interieurtrends op de voet. “Vandaag blijft het zwart-witte
erg in trek. Om deze modern ogende ruimte gezelliger te
maken, werken we met eik en notelaarfineer.”

Coopman Interieur

www.coopmaninterieur.be
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Atelier en showroom Passendale • ‘s Graventafelstraat 36 • 051 77 23 38
Showroom Oostende • Verlaatstraat 54 • 059 51 96 84
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