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INTRODUCTIE SEAJET

NIEUWE FABRIEK

Seajet is onderdeel van Chugoku Marine Paints (CMP); een Japanse onderneming onstaan in 
1917 en staat genoteerd aan de Nikkei stock index. CMP is één van de grootste producenten 
en leveranciers van coatings/verven voor commerciële scheepvaart en andere takken van      
industrie zoals containers, fabrieken, stalen constructies en power plants.   

Begin negentiger jaren Begin negentiger jaren werden Seajet producten voor het eerst geïntroduceerd bestaande uit 
geavanceerde zelfslijpende antifouling, topcoats, primers, vernissen en verdunning. De fabriek 
en het hoofdkantoor zijn gesitueerd in Nederland waar de producten worden geproduceerd en 
gereed worden gemaakt voor distributie naar 30 distributeurs en agenten wereldwijd.
Sinds de introductie is de populariteit van Seajet producten enorm gegroeid en dat maakt 
Seajet nu tot een zeer gewaardeerde naam in de marine wereld met een aanzienlijk markt-
aandeel in vele Europese  zeillanden.

In vele andere landen zie je een stijgende lijn van verkopen van Seajet producten en steeds 
meer booteigenaren raken bekend met het merk Seajet en zijn tevreden met de constante en 
betrouwbare kwaliteit die de Seajet producten bieden.

SEAJET producten worden geproduceerd in een nieuwe ultramoderne verffabriek in Nederland.

In 2017 opende Chugoku Paints B.V. / Seajet een geheel nieuwe fabriek gevestigd in        
Heijningen, Noord- Brabant. Naast scheepvaart gerelateerde producten produceert Chugoku 
Paints B.V. ook hoogwaardige coatings voor industriële toepassingen en producten voor de 
jacht sector onder de merknaam SEAJET. 

De De fabriek gebruikt zelf waar mogelijk hernieuwbare bronnen en vertrouwt ze op 1190          
zonnepanelen om haar eigen elektrische- en geothermische energie te generen, afkomstig uit 
de kern van de aarde, dit om de interne verwarmingssystemen aan te drijven. 

MMet het oog op veiligheid en het welzijn van de werknemers en de omliggende gemeenschap 
heeft de nieuwe fabriek de uitstoot tot 95% verminderd in vergelijking met de oude fabriek.    
De productie vindt plaats in een volledig geautomatiseerd ‘gesloten’ proces waarbij              
werknemersblootstelling aan chemicaliën tot een volledig veilig minimum niveau worden         
teruggebracht.
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