Naast onze watersport shop en jachtstalling kunt u bij ons ook
terecht voor het professioneel laten schilderen van uw schip.
UW SCHIP WEER ALS EEN SPIEGEL
Intensieve samenwerking met onze leverancier verzekert u als klant van de juiste prijs, persoonlijk
advies en de beste materialen en dus een optimale behandeling van uw schip. De schepen kunnen
inclusief biezen in elke gewenste vorm geschilderd worden. Staal of polyester alle ondergronden zijn
bij ons in goede handen.
UW SCHIP BIJ ONS IN GOEDE HANDEN.
Of het nu gaat om een renovatie van een motorboot of het schilderen van een optimist; uw schip krijgt
onze volle aandacht. Een kleine of grote aanpassing aan uw schip is bij ons ook geen probleem.
Wij laten uw schip altijd in onze loods schilderen waar de condities optimaal zijn voor het strak in de
lak zetten van uw schip. Onze loods is stofvrij, heeft de juiste temperatuur en is goed verlicht.
Materialen worden door ons geleverd zodat u hier geen omkijken naar heeft. Wij werken uitsluitend
met de best verkrijgbare lakken en coatings. Tijdens een persoonlijk gesprek neemt onze leverancier
uw wensen door en spreekt voordat de werkzaamheden
beginnen een prijs af, zodat u na de werkzaamheden
niet onaangenaam verrast wordt. Ook voor het
schilderen voor alleen een romp, opbouw of dekken
kunt u bij ons terecht. Als u zelf bepaalde werkzaamheden wilt doen, dan is dit in overleg ook mogelijk.
Bent u op zoek naar een betrouwbare jachtschilder voor het
schilderen of spuiten van uw schip?
Wilt u antifouling laten aanbrengen op het onderwaterschip?
Bij Met Verve bent u aan het juiste adres!
Voor meer informatie of een offerte mag u altijd langs komen of
via mail/telefoon contact met ons opnemen.

Pretty in pink
Barbecueën alleen een mannending? De Cobb is de barbecue
die alles is: veilig, zuinig, veelzijdig, in 3 minuten heet en
overal te gebruiken. Na gebruik kunnen alle onderdelen in
de vaatwasser. Een barbecue waar ook de dames veel plezier
van zullen hebben, daarom bij ons verkrijgbaar de Pink
Edition!

