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Kamps, straal- en industriële spuitwerken
Kamps straalbedrijf is sinds 1972 actief in het stralen en 
conserveren van een groot aantal producten. 
Wij werken onder andere voor industrie, offshore, petrochemie 
en particulier.

Kamps Straalbedrijf is gespecialiseerd in:

• Stralen van metaal, hout en glas
• Parelstralen
• Droogijsstralen
• Torbo-stralen
• Vacuümstralen
• Schooperen
• Poedercoaten
• Elektrostatisch spuiten
• Airless spuiten
• Lucht-ondersteund airless (airmix)
• Hoog rendement pneumatisch (hvlp)
• Polyurea Hot Spray

Wij werken volgens klant voorgeschreven specificaties o.a. 
Norsok en Nace. Uiteraard beschikt Kamps ook over voldoen-
de kennis  en ervaring om de klant te informeren over alle 
conserveersystemen welke geschikt zijn voor de toepassing.

Kamps beschikt over gekwalificeerde en gecertificeerde  
medewerkers. Door gebruik te maken van moderne meet- en 
testapparatuur bewaken wij de condities en de kwaliteit 
tijdens de werkzaamheden. Door middel van het door 
onszelf ontwikkelde softwarepakket kunnen wij u tijdens het 
hele project op de hoogte houden. Doordat wij het gehele 
traject bewaken, is uw project altijd in vertrouwde handen.

Totaaloplossing
Samen met onze zusterondernemingen, Hoondert en 
Martens Cleaning, kunnen wij grote objecten 
transporteren, hijsen en reinigen, alvorens deze 
te conserveren. Door deze veelzijdigheid kunnen wij uw 
projecten op unieke wijze, turn-key aannemen.

Kats
De vestiging in Kats is gevestigd aan open vaarwater. Op deze locatie beschikken wij over 
twee kranen met een hijscapaciteit van 750 ton, zowel boven water als boven land. Op deze  
vestiging kunnen wij objecten met een omvang tot 18 meter breed, 45 meter lang, 6 meter 
hoog en tot een gewicht van 600 ton stralen, schooperen en natlakken.

Daarnaast beschikken wij hier over 8,5 hectare opslagterrein waar wij zowel behandeld als 
onbehandeld materiaal tijdelijk voor u kunnen opslaan.

Twee vestigingen
Kamps Straalbedrijf werkt vanuit twee Zeeuwse vestigingen, te we-
ten Heinkenszand en Kats.

Heinkenszand
Onze vestiging in Heinkenszand is gelegen aan de A58 en heeft een 
prima ontsluiting op het wegennet. Op deze vestiging kunnen wij 
stralen, schooperen, natlakken en  poedercoaten.
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