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ZEILMAKERIJ SCHEEPVAART & VISSERIJ

Onze zeilmakerij is gespecialiseerd in het fabriceren van zeilen 
voor de industrie. Onze zeilen worden toegepast in vrijwel alle 
denkbare processen. Dit kan variëren van vlam vertragende 
doeken tot volledige tentconstructies. Sinds 2010 beschikken wij 
over een volautomatische machine voor het verwerken van ringen 
en kousen. Hierdoor zijn wij in staat nog sneller en efficiënter aan 
de wensen van de klant te voldoen. 

BEDRIJFSKLEDING

In eigen beheer produceren en confectioneren wij staalkabels, 
touwwerk, netten en toebehoren in iedere constructie voor de 
scheepvaart en beroepsvisserij. Materialen welke noodzakelijk zijn 
aan boord voor de juiste handeling worden door ons op maat, 
per stuk of in bulk geleverd. Wij beschikken over zowel productie 
als opslagfaciliteiten voor onze klanten. Om de continuïteit van de 
schepen te waarborgen zijn wij dag en nacht beschikbaar.

Door een combinatie van al onze specialismen zijn wij in staat om 
een compleet eindproduct aan te bieden voor de architectuur. 
Veel van onze producten komen voor in de moderne architectuur. 
Wij verzorgen in samenwerking met constructeur en architect 
staalkabel, doek en net-constructies.   

Wij leveren professionele bedrijfskleding, werkkleding en 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor bedrijven en 
instellingen. Iedere branche heeft specifieke eisen voor wat betreft 
bedrijfskleding en persoonlijke veiligheid. In eigen beheer kunnen 
wij bedrijfskleding aanpassen en voorzien van bedrijfslogo.

HIJS- & HEFMIDDELEN

Sinds 1988 is onze test afdeling uitgerust met een beproevings-
inrichting tot en met 125 ton. Onze gespecialiseerde en gecer-
tificeerde keurmeesters  zijn gemachtigd tot het uitgeven van 
certificaten. Zij beschikken over de juiste kennis op het gebied van 
veiligheid, wet en regelgeving met betrekking tot hijsmiddelen. 
Naast het keuren van bestaande hijs en hefmiddelen leveren wij 
ook uit voorraad nieuwe  materialen zoals stroppen, kettingen 
takels e.d. Dit uiteraard volledig gecertificeerd.  

TUIGAGE

Omdat wij beschikken over een uitgebreid machinepark besteden 
veel bedrijven hun (zware) werkzaamheden aan ons uit. Onze 
tuigerijafdeling word naast het fabriceren van alle kabelconstruc-
ties ook veel ingehuurd en geraadpleegd voor omvangrijke 
projecten.  Voor de mega en superyacht industrie beschikken wij 
over een aparte afdeling gespecialiseerd in “custom” oplossingen.

WATERSPORT

De watersport is bij Van de Gruiter een ruim begrip. Wij zijn actief 
als groothandelaar van zowel zeil als dekbeslag en als distributeur 
van touw en staaldraad. Dit leveren wij aan scheepswerven, 
jachtbouwers tuigerijen, zeilmakerijen en winkels.

ARCHITECTUUR

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of 
kom langs in onze showroom aan de Edisonweg 1 in Vlissingen.
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