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Paramaribo 
Suriname 
Zuid-Amerika

▸  kuldipsingh.net

▸  info@kuldipsingh.net

The Kuldipsingh Group bestaat uit verschillende 
ondernemingen. Iedere onderneming van de groep 
heeft haar eigen specialiteit die varieert van de 
verkoop van bouwmaterialen tot het uitvoeren van 
enorme bouwprojecten. Samen kunnen de bedrijven 
ieder bouwproject realiseren. The Kuldipsingh Group 
richt zich op zowel professionals als doe-het-zelvers.

Duurzaamheid en veiligheid in de bouw is voor  
The Kuldipsingh Group van essentieel belang. De 
kwaliteit van de producten en werkzaamheden 
worden gewaarborgd door de verschillende 
trainingen die de werknemers volgen en de diverse 
certificaten die zijn behaald. 

De uitstekende kwaliteit van het werkmateriaal en 
de grondstoffen in combinatie met de gedegen 
kennis van de medewerkers van Kuldipsingh, zorgen 
al sinds 1979 voor vele succesvolle bouwprojecten in 
Suriname.

The Kuldipsingh Group bestaat uit: 

 1. Handelmaatschappij Kuldipsingh N.V.

 2. Kuldipsingh Metals N.V.

 3. Kuldipsingh Equipment N.V.

 4. Kuldipsingh Geveltechniek N.V.

 5. Kuldipsingh Readymix N.V.

 6.  Kuldipsingh Total Concrete N.V. 

block-division en prefab-division

 7. Kuldipsingh Oilfield Services N.V.

 8. Kuldipsingh Infra N.V.

 9. Kuldipsingh Port Facility N.V.

Adres

The Kuldipsingh Group is een 

groeiend bedrijf en continu  

op zoek naar verdere  

uitbreidingsmogelijkheden.
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HANDELMAATSCHAPPIJ KULDIPSINGH N.V.

Handelmaatschappij Kuldipsingh is in Suriname 
de grootste handelsonderneming op het gebied 
van staalproducten, ijzerwaren, bouwmaterialen 
en sierbestrating.

Wat in 1979 begon als een retailbedrijf 
gespecialiseerd in de verkoop van ijzerwaren 
is uitgegroeid tot een zeer succesvolle 
winkelketen met staalproducten, ijzerwaren, 
betonproducten, bouwmaterialen en 
sierbestrating. Inmiddels zijn er door heel 
Suriname winkels van Handelmaatschappij 
Kuldipsingh te vinden. 

Naast de winkels zijn er nog diverse andere 
bedrijven uit de handelmaatschappij ontstaan. 
Het betonmortelbedrijf, het transportbedrijf en 
de haven zijn hier voorbeelden van.

 

Vervolg ▸

Al generaties 
ijzersterk in kwalitatief 
hoogwaardige 
staalproducten en 
bouwmaterialen.

CEO’S HANDELMAATSCHAPPIJ  
KULDIPSINGH N.V.

Dhr. Sunil Soekhlal 
Dhr. Radesh Ramkhelawan
Dhr. Robbert Gulzar, BBA
Dhr. Sudesh Ramkhelawan

▸ Dr. Sophie Redmondstr. 195
 T: 47 40 87
▸ Anamoestraat 2367
 T: 55 12 04
▸ Martin Luther Kingweg 291
 T: 37 24 18
▸ Duisburglaan 37
 T: 49 98 70

▸ info@kuldipsingh.net

Adressen
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HANDELMAATSCHAPPIJ KULDIPSINGH N.V.

Verkoop van staalproducten en ijzerwaren

Nog steeds kunnen bedrijven en particulieren voor alle 

staalproducten en ijzerwaren terecht bij Handelmaatschappij 

Kuldipsingh.

Er worden onder andere tranenplaat, T-ijzer, platijzer of 

stripijzer, zwarte buizen, stoombuizen, scheepsplaten, 

constructiebuizen, galvaanplaten, hoekijzer, 

staalplaten, betonijzer, HEA/IPE/UNP-constructiebalken, 

bouwstaalmatten, meubelbuizen en metalen profielen 

verkocht. De artikelen zijn op voorraad en/of op bestelling 

verkrijgbaar. 

Staalproducten die niet standaard op voorraad zijn, kunnen 

op verzoek worden geïmporteerd.

De winkels

Handelmaatschappij Kuldipsingh begon met een kleine 

winkel in ijzerwaren en bouwmaterialen. Inmiddels zijn 

de winkels uitgegroeid tot superstores met een zeer groot 

assortiment en is het dé shop voor de professionele bouwer 

en doe-het-zelver.

De afgelopen jaren zijn de bestaande winkels verbouwd en 

ingericht volgens het nieuwe en verbeterde concept: ruim, 

modern en goed uitgerust.

In de winkels zijn uiteraard staalproducten, ijzerwaren, 

sierbestrating en betonproducten verkrijgbaar, maar er 

worden ook allerlei andere bouwmaterialen, gereedschappen 

en accessoires verkocht.

Denk hierbij aan elektrisch gereedschap, sanitair, elektrisch 

installatiemateriaal en handgereedschap. Allemaal van hoge 

kwaliteit.

Handelmaatschappij Kuldipsingh doet niet alleen aan 

winkelverkoop maar ook aan groothandelverkoop. 

Wederverkopers die gebruik willen maken van de 

groothandel kunnen terecht bij de dichtstbijzijnde 

Kuldipsingh winkel.
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KULDIPSINGH METALS N.V.

▸ Anamoestraat 2367 
 T: (597) 457445

▸ info@kuldipsingh.net

Kuldipsingh Metals is gespecialiseerd in het 
vervaardigen van diverse soorten geprofileerde 
platen. In de fabriek wordt het ruwe 
plaatmateriaal verwerkt tot hoogwaardige 
eindproducten zoals golfplaten, trapezium  
dak- en wandplaten, nokplaten en vloerplaten 
voor bekistingen. Sinds 2019 worden er door 
Kuldipsingh Metals ook metalen profielen voor 
wand en plafond geproduceerd.

Vervolg ▸

Vakmanschap in 
dak-, wand en 
vloerplaten.  
Kleur en kwaliteit 
voor jarenlange 
tevredenheid.

Adres

CEO KULDIPSINGH METALS N.V.

Dhr. Robbert Gulzar, BBA
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KULDIPSINGH METALS N.V.

Geprofileerde platen

Plaatmateriaal is voor de bouw vaak een uitstekende 

oplossing. Het is snel te monteren, duurzaam en heeft weinig 

onderhoud.

Om aan de verschillende smaken en wensen van alle 

klanten tegemoet te komen, vervaardigt Kuldipsingh Metals 

niet alleen de klassieke golfplaten, maar ook de moderne 

trapeziumplaten. 

Alle dak- en wandplaten worden verkocht in verschillende 

kleuren, lengtes en diktes.

De gegalvaniseerde stalen bekistingsplaten (vloerplaten) zijn 

zeer geschikt voor dragende betonvloeren of als blijvende 

bekisting. Plaatsing van de platen is eenvoudig en het profiel 

en de speciale inkepingen zorgen voor een goede hechting 

van het beton.

Metalen profielen

Metalen profielen, gemaakt uit verzinkt staal, vormen de 

basis voor scheidingswanden en worden gebruikt voor het 

snel en netjes afwerken van plafonds, wand, dak en gevel. 

Het frame is zeer stabiel waardoor isolatie en beplating 

makkelijk kunnen worden aangebracht. 

The Kuldipsingh Group heeft ervoor gekozen om alle 

producten van Kuldipsingh Metals te verkopen via de winkels 

van Handelmaatschappij Kuldipsingh. Klanten kunnen daar 

terecht voor advies en het plaatsen van hun bestelling.
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KULDIPSINGH EQUIPMENT N.V.

▸ Jacques van Eerstraat 9  
 T: (597) 531296

▸ info@kuldipsingh.net

Kuldipsingh Equipment was oorspronkelijk 
opgezet voor het verzorgen van het transport 
van goederen tussen de Kuldipsingh bedrijven 
onderling. Er bleek echter in Suriname een grote 
behoefte te bestaan aan een bedrijf dat het 
transport (de logistieke planning, het regelen 
van personeel en andere gerelateerde zaken) 
op zich kon nemen. Het bedrijf zag een gat in 
de markt en besloot om deze te vullen door 
haar transportdiensten ook aan derden ter 
beschikking te stellen.

Vervolg ▸

Groot transport, 
bijzonder transport,  
extreem transport… 
Kuldipsingh  
Equipment zorgt 
ervoor dat het op de 
juiste plaats komt.

Adres

CEO KULDIPSINGH  
EQUIPMENT N.V.

Dhr. ing. Shailes Ramsaransing

ISO 45001

build it, fix it - think KULDIPSINGH
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KULDIPSINGH EQUIPMENT N.V.

Kuldipsingh Equipment is gespecialiseerd in bijzonder 

transport. Bij dit soort transporten, vaak met objecten 

van buitensporig formaat en/of gewicht, komt veel kijken. 

Vaak moet de weg vrijgemaakt worden van obstakels 

en elektriciteitsdraden, zodat het transport veilig kan 

passeren. Ook het regelen van speciaal equipment zoals 

kranen en heftrucks om te laden en te lossen hoort bij de 

dienstverlening.

Het dreggen van zand vanuit de rivier behoort tot de 

taken van de watervloot van Kuldipsingh Equipment. Dit 

zand wordt door onder andere Kuldipsingh Readymix en 

Kuldipsingh Total Concrete gebruikt voor het vervaardigen 

van beton. 

Daarnaast kan het bedrijf ingehuurd worden voor het 

transport van goederen en equipment over water naar 

werkzaamheden in het binnenland.

De vloot bestaat uit duwboten, diverse pontons en 

werkeilanden voor het laden en lossen.

Naast het verzorgen van speciaal transport richt Kuldipsingh 

Equipment zich op de verhuur van zwaar materieel. Het 

equipmentpark van Kuldipsingh Equipment bestaat uit onder 

andere loaders, graafmachines, heftrucks, hijskranen met 

hijscapaciteiten vanaf 30 tot 250 ton en trekkers met diverse 

type trailers.

Veel bedrijven maken gebruik van de diensten van 

Kuldipsingh Equipment. Bedrijven zoals VSH United, 

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., MAN, B&W Canada, 

DACO HEAVY LIFT, BWSC, Fracht Group, Integra Marines & 

Freight Services, IAMGOLD, Newmont Goldcorp Suriname LLC 

zijn al geruime tijd klant van Kuldipsingh Equipment.
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KULDIPSINGH GEVELTECHNIEK N.V.

▸ Anamoestraat 2367  
 T: (597) 551456

▸ info@kuldipsingh.net

Alles voor in en aan de gevel is bij Kuldipsingh 
Geveltechniek verkrijgbaar. Het assortiment 
bestaat uit aluminium ramen, deuren, kozijnen, 
gordijngevels, verandadaken, serres, louvres, 
roosters, balustrades (verschillende soorten) 
en glas. Alle producten zijn van hoogwaardige 
kwaliteit.

Vervolg ▸

Kozijnen, ramen en 
glas… specialiteiten 
van Kuldipsingh  
Geveltechniek.  
Snel aangebracht, 
duurzame 
hoogwaardige 
kwaliteit.

Adres

CEO KULDIPSINGH  
GEVELTECHNIEK N.V.

Dhr. ing. Rabin Raghoebir
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KULDIPSINGH GEVELTECHNIEK N.V.

De ramen en deuren worden vervaardigd van aluminium 

profielsystemen die voldoen aan alle Europese normen op het 

gebied van isolatie, veiligheid, comfort, design en techniek. 

De profielen hoeven niet rechthoekig te zijn. Met behulp van 

de buigmachine kunnen er ook getoogde ramen en deuren 

gemaakt worden.

Kuldipsingh Geveltechniek verkoopt ook vouw- en 

schuifdeuren. Deze deuren zijn zeer geschikt voor iedereen 

die een gebruiksvriendelijke en ruimtebesparende oplossing 

zoekt. Om tegemoet te komen aan de huidige trend in 

architectuur en design maakt Kuldipsingh Geveltechniek deze 

deuren ook in een extra hoge uitvoering.

Voor winkels en bedrijven zijn automatische schuifdeuren een 

praktische oplossing. De geautomatiseerde KONE-schuifdeur 

is uitgevoerd met het speciale UniDrive besturingssysteem en 

heeft een lange levensduur. 

Naast de ramen en deuren heeft Kuldipsingh Geveltechniek 

ook een oplossing voor de gevelaankleding van een gebouw 

in de vorm van gordijngevels. 

Een gordijngevel is een relatief lichte doorlopende 

gevel, bestaande uit verdiepingshoge elementen van 

aluminiumprofielen met een invulling van voornamelijk glas.

Een spidergevel is een gevel die in zijn geheel uit glas 

bestaat. 

Al het hang- en sluitwerk is gemaakt van RVS en voorzien van 

het SKG-keurmerk.
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KULDIPSINGH READYMIX N.V.

▸ Martin Luther Kingweg 291 
 T: (597) 372414

▸ info@kuldipsingh.net

Kuldipsingh Readymix vervaardigt en levert 
kant-en-klare betonmortel van topkwaliteit. 
Aan de basisingrediënten (zand, steenslag, 
cement en water) kunnen, afhankelijk van de 
toepassing, chemische hulpstoffen worden 
toegevoegd die specifieke eigenschappen van 
de verse betonmortel (zoals verwerkbaarheid en 
bindtijd), naar wens kunnen beïnvloeden.

Vervolg ▸

Kuldipsingh 
Readymix 
betonmortel, de 
basis van ieder 
huis. Accuraat, 
snel en kwaliteit 
gegarandeerd.

Adres

CEO KULDIPSINGH  
READYMIX N.V.

Dhr. Alexander Emanuels

build it, fix it - think KULDIPSINGH
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KULDIPSINGH READYMIX N.V.

Het maken van het beton gebeurt in drie volautomatische 

en digitaal gestuurde betoncentrales. Deze centrales staan 

garant voor continuïteit, kwaliteit en tijdige levering. 

De betoncentrales zijn allemaal via een netwerk met elkaar 

verbonden. Om te voorkomen dat werkzaamheden bij 

een storing stil komen te liggen, is ervoor gekozen om de 

informatie over de betonsamenstelling van orders op een 

centrale plek op te slaan. Door deze werkwijze kan er in geval 

van nood eenvoudig worden uitgeweken naar een andere 

centrale. 

Er kan gekozen worden uit een reeks van standaard 

betonmengsels. Het is ook mogelijk om speciale mengsels te 

maken die moeten voldoen aan specifieke eisen die aan een 

bouwproject worden gesteld. 

Een compleet betonkwaliteitsbewakingssysteem met 

dagelijkse bemonstering en metingen in eigen laboratorium 

waarborgt een constante kwaliteit van de geleverde 

betonmortel.

Kuldipsingh Readymix heeft een uitgebreide vloot van 

truckmixers en betonpompwagens waarmee de kant-en-klare 

mortel tot in de bekisting kan worden aangeleverd. Hiervoor 

beschikt Kuldipsingh Readymix over truckmixers met een 

inhoud variërend van 7m3 tot 12m3 en betonpompwagens 

met een hydraulische boomlengte van 34 tot 46 meter.
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KULDIPSINGH TOTAL CONCRETE N.V. - BLOCK DIVISION

▸ Sir Winston Churchillweg 65-66 
 T: (597) 481231

▸ info@kuldipsingh.net

Bij het maken van een ontwerp voor een 
woonhuis of bedrijfspand wordt steeds vaker de 
omgeving van het pand ook meegenomen. Met 
de bouw- en straatstenen van Kuldipsingh Total 
Concrete - block division kan een sfeer worden 
gecreëerd die voldoet aan ieders wensen.

Vervolg ▸

Kuldipsingh Total 
Concrete draagt let-
terlijk een steentje bij 
aan het 
bouwen en bestraten 
in Suriname.

Adres

CEO KULDIPSINGH TOTAL  
CONCRETE N.V. - BLOCK DIVISION

Dhr. Radesh Ramkhelawan

build it, fix it - think KULDIPSINGH
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KULDIPSINGH TOTAL CONCRETE N.V. - BLOCK DIVISION

Dankzij de steenmachine Hess RH1500-3 produceert 

Kuldipsingh Total Concrete - block division bouw- en 

straatstenen in een handomdraai. 

Daarnaast worden met deze machine diverse soorten 

sierbestrating gemaakt. Het assortiment sierbestrating 

bestaat uit stenen voor opritten en parkeerplaatsen én uit 

stenen geschikt voor de tuin. De sierbestrating is verkrijgbaar 

in verschillende kleuren en diktes. Ook levert Kuldipsingh 

Total Concrete - block division stenen die zijn afgewerkt met 

een topstructuur of met een driekleurige deklaag.

Het beton dat wordt gebruikt voor de tegels, trottoirbanden, 

opsluitbanden, v-goten, klinkers, duikers en bouwstenen is 

zeer duurzaam eenvoudig te onderhouden. Zon, regen, wind 

of andere weersomstandigheden hebben nagenoeg geen 

invloed op de kwaliteit van de betonnen tegels of op de 

andere betonnen producten van Kuldipsingh Total Concrete - 

block division.

Naast de sierbestrating produceert Kuldipsingh Total 

Concrete - block division ook producten voor afwatering of 

verfraaiing van het terrein.

V-goten, trottoirkolken en duikers zijn gemaakt om 

regenwater af te voeren en om een duidelijke scheiding 

tussen rijbaan en trottoir te creëren. 
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KULDIPSINGH TOTAL CONCRETE N.V. - PREFAB DIVISION

▸ Sir Winston Churchillweg BR 221A  
 T: (597) 486621

▸ info@kuldipsingh.net

Kuldipsingh Total Concrete - prefab division 
is gespecialiseerd in het vervaardigen 
van voorgespannen en geprefabriceerde 
betonelementen. Deze betonelementen worden 
op standaardafmetingen geproduceerd. Op 
verzoek kunnen betonelementen ook op maat 
gemaakt worden.

Vervolg ▸

De prefab-division 
van Kuldipsingh Total 
Concrete vervaardigt 
voorgespannen en 
geprefabriceerde 
betonelementen.

Adres

CEO KULDIPSINGH TOTAL  
CONCRETE N.V. - PREFAB DIVISION

Dhr. Radesh Ramkhelawan

build it, fix it - think KULDIPSINGH
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KULDIPSINGH TOTAL CONCRETE N.V. - PREFAB DIVISION

Het vervaardigen van de betonelementen gebeurt volgens 

het lange bank principe. Hierbij maakt Kuldipsingh Total 

Concrete - prefab division gebruik van lange trekbanken. Bij 

dit proces worden draden of strengen gespannen die aan een 

zware fundering verankerd zijn. Het beton wordt vervolgens 

in de bank gegoten. 

Het grote voordeel van deze methode is dat er 

betonelementen kunnen worden gemaakt met een zeer grote 

lengte. Het is daarom een uitstekende manier om heipalen 

mee te produceren. Maar ook andere betonelementen, zoals 

brugdelen en liggers kunnen via deze werkwijze snel en 

accuraat worden geproduceerd. 

Op dit moment wordt er bij Kuldipsingh Total Concrete - 

prefab division vooral gewerkt met:

• de TL-mal 

• de 300x300 palenmal 

• de 350x350 palenmal

• de 400x400 palenmal

• de 450x450 palenmal 
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KULDIPSINGH OILFIELD SERVICES N.V.

▸ Duisburglaan 37    
 T: (597) 464633

▸ info@kuldipsingh.net

Kuldipsingh Oilfield Services N.V. richt zich 
voornamelijk op het uitvoeren en leveren van 
diensten in de energiesector (olie en gas).
De diensten die deze onderneming uitvoert 
en levert zijn zeer divers. Van het boren en 
afwerken van olieputten, het onderhouden en 
schoonspoelen van productieputten tot aan de 
verkoop van (boor)materialen en onderdelen.
Als innovatieve onderneming introduceert 
Oilfield Services zelf ook nieuwe technieken. 

Vervolg ▸

Kuldipsingh Oilfield 
Services, het 
uitvoeren en leveren 
van diensten
in de energiesector.

Adres

CEO KULDIPSINGH OILFIELD 
SERVICES N.V.

Dhr. Sudesh Wiet Ramkhelawan

build it, fix it - think KULDIPSINGH
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KULDIPSINGH OILFIELD SERVICES N.V.

Met beide handen worden kansen aangegrepen om, samen 

met joint ventures, de kwaliteit van het bedrijf te verhogen 

en de know-how uit te breiden. De training van lokale 

mensen voor dit gespecialiseerde werk maakt een belangrijk 

deel uit van het beleid van het bedrijf.

Daarnaast zijn veiligheid en kwaliteit de twee belangrijkste 

speerpunten van Kuldipsingh Oilfield Services. Het doel is 

het creëren van een veilige werkomgeving, zowel voor eigen 

personeel als voor die van derden. Dit wordt gedaan door 

het voortdurend aanbrengen van verbeteringen, niet alleen 

op het gebied van kwaliteit en veiligheid maar ook op het 

gebied van milieu. 

Door samen te werken kunnen Kuldipsingh Oilfield Services 

en haar partners een scala van diensten aanbieden voor de 

olie- en gasindustrie in Suriname om vervolgens gezamenlijk 

de productie in onderontwikkeld gebied uit te breiden.
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KULDIPSINGH INFRA N.V.

▸ Duisburglaan 37    
 T: (597) 457519

▸ info@kuldipsingh.net

Een goede infrastructuur in Suriname is 
belangrijk voor de economische groei van 
het land. Zonder een goede infrastructuur 
komen onder andere voedsel, brandstof en 
bouwmaterialen niet op hun bestemming, lopen 
gebieden onder water en zorgt regenwater voor 
overlast. 

Vervolg ▸

Kuldipsingh Infra 
helpt de
infrastructuur van 
Suriname
te verbeteren.

Adres

CEO KULDIPSINGH INFRA N.V.

Dhr. ing. Rabin Raghoebir

build it, fix it - think KULDIPSINGH
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KULDIPSINGH INFRA N.V.

Met een team van zeer ervaren mensen op het gebied van 

weg- en waterbouwkunde wil Kuldipsingh Infra bijdragen aan 

de verbetering van de infrastructuur van Suriname, zodat de 

economie kan groeien en de inwoners van Suriname kunnen 

profiteren van de stijgende welvaart.

Het realiseren van betere wegen, waterkeringen en 

funderingen is slechts een klein deel van de werkzaamheden 

die het bedrijf uitvoert. Grondverzet, kadebescherming, 

funderingstechnieken, rioleringen en wegenbouw, 

Kuldipsingh Infra kan dit allemaal uitvoeren.

Samen met Kuldipsingh Equipment heeft het bedrijf de 

beschikking over een groot arsenaal aan machines en zwaar 

materieel, waardoor het de capaciteit heeft om veel werk te 

verzetten. 
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KULDIPSINGH INFRA N.V. - STEENGROEVE

▸ Duisburglaan 37    
 T: (597) 457519

▸ info@kuldipsingh.net

Steen was in de oudheid al een belangrijk 
bouwmateriaal en door de eeuwen heen is dit 
niet veranderd. Ook Kuldipsingh beschouwt 
steen als een belangrijk bouwmateriaal 
en is daarom eigenaar geworden van een 
steengroeve nabij de Surinamerivier, op zo’n 
60 km afstand ten zuiden van Paramaribo. Een 
goede geologische locatie met uitstekende 
kwaliteit van de aanwezige steenformatie.

Vervolg ▸

Een eigen steengroeve 
voor kant-en-klare 
grondstoffen voor de 
beton- en asfaltindus-
trie.

Adres

CEO KULDIPSINGH INFRA N.V.

Dhr. ing. Rabin Raghoebir

build it, fix it - think KULDIPSINGH

NL



KULDIPSINGH INFRA N.V. - STEENGROEVE

Kuldipsingh heeft op deze locatie diverse brekers en zeven 

staan, waarmee de stenen bewerkt worden tot kant-en-

klare grondstoffen voor de beton- en de asfaltindustrie. Ook 

eindproducten, zoals basecourse voor wegen en split en 

halfverharding voor loopstroken en lichte wegen, kunnen 

geleverd worden. Daarnaast zijn ook steenblokken en 

dijkstenen voor oeverbeschermingen onderdeel van het 

assortiment.

Alle grond- en bouwstoffen worden, met eigen pontons, over 

water aangevoerd.

Met deze steengroeve levert Kuldipsingh wederom een 

bijdrage aan de verbetering van de infrastructuur en het 

uitbouwen van de algehele ontwikkeling van Suriname.
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KULDIPSINGH PORT FACILITY N.V.

▸ Sir Winston Churchillweg BR 221A 
 T: (597) 486621

▸ info@kuldipsingh.net

Kuldipsingh Port Facility is opgericht in juni 2015 
en richt zich op het faciliteren en bevorderen 
van de wereldwijde maritieme handel door 
concurrerende, professionele, betrouwbare en 
efficiënte havendiensten aan te bieden.
De constant uitbreidende haven heeft op dit 
moment de volgende laaddek capaciteit:  
6160 m2 van 5 ton en 5940 m2 van 10 ton. De 
totale aanmeerlengte is 400 meter en elk type 
schip kan in de haven aanmeren.

Vervolg ▸

Een veilige en verze-
kerde havenfaciliteit 
voor (inter)nationale 
schepen.

Adres

CEO KULDIPSINGH PORT  
FACILITY N.V.

Dhr. Vinood Ramkhelawan, B BE

build it, fix it - think KULDIPSINGH

NL



KULDIPSINGH PORT FACILITY N.V.

De opslagloods van Kuldipsingh Port Facility N.V.

De haven van Kuldipsingh Port Facility biedt de volgende 

havendiensten aan:

• Lossen en laden van schepen met elk type lading.

•  Open en overdekte opslagfaciliteiten voor grote partijen 

bulkladingen, staal, rollend materieel en containers.

•  Stuwadoors zijn 24/7 beschikbaar en werken in shift-

verband bij een lossingsoperatie.

•  Logistiek: leveringen van ladingen vanuit de opslagruimte 

op de haven naar de aangewezen ruimte van de klant.

• Speciale ligplaats voor offshore schepen.

• Beveiliging en CCTV bewaking is 24/7 aanwezig.

•  Kantoorruimte en bemanningsruimte.

Kuldipsingh Port Facility is ISPS Code gecertificeerd. De 

primaire doelstelling van deze certificering is om ervoor te 

zorgen dat internationale schepen, haar bemanning en de 

lading veilig zijn tijdens het bezoek aan de haven. 

Opslagfaciliteiten

De haven beschikt over diverse open en overdekte opslagplaatsen. 

De overdekte opslagloods is 300 meter lang, 30 meter breed en heeft 

een oppervlakte van 9.000 m2. Deze opslagplaats is bedoeld voor het 

opslaan van cement, quick lime en rijst.  

Daarnaast is er een beveiligde open opslagplaats van 11.900 m2 voor 

staal. De overige open opslagplaatsen zijn bedoeld voor houtblokken, 

stalen pijpen, containers, voertuigen en zwaar materiaal. 

NL



KULDIPSINGH PORT FACILITY N.V.

De aankomst van quick lime voor Newmont Suriname.

NL

De Terminal vehicles en trailers. 
Vehicle en trailer kunnen maximaal een gewicht van 60 ton vervoeren.

Geïmporteerd cement zal tijdelijk in de loods worden opgeslagen.



De export van rijst naar 
Europa wordt voorbereid

De aankomst van een ‘heated free water knockout-vessel’ 
voor Staatsolie

KULDIPSINGH PORT FACILITY N.V.

Stacker LRS 545

IamGold - Telehandler

NL



ROOF AND WALL PANELS

build it, fix it - think KULDIPSINGH

Gekleurde platen:  werkende breedte 98 cm

 normale breedte  113 cm

Colored sheets:  working width 98 cm

 normal width  113 cm

Aluzinc :  werkende breedte 77 en 98 cm 

 normale breedte  91 en 113 cm

 working width 77 and 98 cm 

 normal width  91 and 113 cm

GOLFPLATEN/CORRUGATED SHEET

Gekleurde platen:  werkende breedte 100 cm

 normale breedte 107 cm

Colored sheets:   working width  100 cm

 normal width 107 cm

Aluzinc:  werkende breedte 80 en 100 cm

 normale breedte 87 en 107 cm

 working width  80 and 100 cm

 normal width 87 and 107 cm

TRAPEZIUM DAKPLATEN/ TRAPEZIUM ROOF PANELS

Gekleurde platen/colored sheets: 

0.40 mm en 0.50 mm . Coating 25 µ

Aluzinc platen/Aluzinc sheets:

 0.50 / 0.40 / 0.35 / 0.30 mm

PLAATDIKTE/SHEET THICKNESS

werkende breedte 80 cm/ working width 80 cm

normale breedte 86 cm/normal width 86 cm

VLOERPLATEN/FLOOR PANELS

KLEUREN/COLORS

RAL 2004  - laranja RAL 8019  - loft

RAL 7006  - jasper

RAL 8024  - woodchip

RAL 8004  - matador red

RAL 7016  - cape charcoal RAL 8012  - outback red

RAL 5008  - deep ocean RAL 5010  - fountain blue

RAL 9001  - surf mist

RAL 6005  - penisula 
green

RAL 3000  - pimento red

RAL 6011  - golf green

De getoonde kleuren komen niet geheel overeen met de werkelijke RAL kleuren.



WINDOWS, DOORS, FACADES

build it, fix it - think KULDIPSINGH

Kuldipsingh levert alu minium profiel-systemen voor ramen en deuren die voldoen aan alle 

europese normen op het gebied van isolatie, veiligheid, design en techniek.

Naast het produceren van kozijnen, leveren we ook diverse soorten glas, te weten: float glas, 

veiligheidsglas (gelaagd glas, draadglas, gehard glas), zonreflecterend glas, spiegels en speciaal 

glas. Kuldipsingh verkoopt ook zogenaamde gordijn gevels. 

Kuldipsingh supplies aluminium profile-systems for windows and doors which meet all European 

standards for insulation, safety, design and technology.  

In addition to producing window and door frames, we also supply different types of glass.  For 

example:  float glass, safety glass (laminated glass, wired glass, tempered glass), reflecting glass, 

mirrors and special glass.  Kudipsingh also sells curtain-wall facades.

RAMEN, DEUREN, GLAS EN GEVELS

WINDOWS, DOORS, GLASS AND WALLS

DEUREN MET GLAS EN 

PANEEL

DOORS WITH GLASS AND 

PANELS                                        

TAATSRAMEN

PIVOT WINDOWS                                                  

DRAAIKIPRAMEN

TILT & TURN WINDOWS                                                       

SCHUIFRAMEN

SLIDING WINDOWS                                                             

BEGLAZING SPIDER 

SYSTEEM

SPIDER GLAZING SYSTEM                           

DEUREN EN GLASWAND

DOORS AND GLASS 

WALLING

SECURITY JALOUZIE- 

RAMEN

SECURITY JALOUSIE 

WINDOWS

UITZETRAMEN

AWNING WINDOWS

OPENSLAANDE RAMEN

CASEMENT WINDOWS

HARDGLAZEN SCHUIF-

DEUREN

HARD-GLASS SLIDING 

DOORS



WINDOWS, DOORS, FACADES

build it, fix it - think KULDIPSINGH

AUTOMATISCHE SCHUIF-

DEUEN

AUTOMATIC SLIDING DO

ORS                                                 

DOUCHECABINES

SHOWER STALLS

BALUSTRADES

BALUSTRADE RAILINGS 

ALUCOBOND 

GEVELBEKLEDING

ALUCOBOND  

FACADES   

RVS  

TRAPLEUNINGEN

STAINLESS STEEL BANIS-

TERS

EIGEN PROFESSIONELE MONTAGEDIENST

OUR OWN PROFESSIONAL INSTALLATION SERVICE

GETOOGDE RAMEN

ARCHED WINDOWS

KIJKSPIEGELS

MIRRORS

GORDIJNGEVELS

CURTAIN-WALL FACADES

HANG- EN SLUITWERK

HINGES AND LOCKS

VOUWDEUREN

FOLDING DOORS                                                                  
AUTOMATISCHE SCHUIF-

DEUREN

AUTOMATIC SLIDING 

DOORS                                                



PAVING
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vorm/shape: rechthoek/rectangle

kleuren/colors:

afmeting/size: 200x100x75 mm

 200x100x60 mm

 200x100x100 mm

KLINKER/PAVING BRICK

vorm/shape: I-vom/I-shape

kleuren/colors:

afmeting/size: 195x142.8x75  mm

 195x142.8x100 mm

KLINKER/PAVING BRICK

vorm/shape: klaver/clover

kleuren/colors:

afmeting/size: 240x220x75 mm

 240x220x100 mm

KLINKER/PAVING BRICK

vorm/shape: vierkant/square

kleuren/colors:

afmeting/size: 100x100x75 mm

   

KLINKER/PAVING BRICK

vorm/shape: bisschopsmuts/ bishop cap

kleuren/colors:

afmeting/size: 390x237.5x75 mm

   

KLINKERS/PAVING BRICK

vorm/shape: trianglo/triangle

kleuren/colors:

afmeting/size: 198x171x75 mm

   

TRIANGLO

vorm/shape: vierkant/square

kleuren/colors:

afmeting/size: 300x300x50 mm

afmeting/size: 400x400x50 mm (plain)

   

TROTTOIRTEGEL/SIDEWALK TILE

vorm/shape: vierkant/square

kleuren/colors:

afmeting/size: 400x400x50 mm

   

TROTTOIRTEGEL RIVEN/SIDEWALK TILE RIVEN

vorm/shape: vierkant/square

kleuren/colors:

afmeting/size: 400x400x50 mm  

 

TROTTOIRTEGEL COBBLE/SIDEWALK TILE COBBLE



PAVING

build it, fix it - think KULDIPSINGH

vorm/shape: verkrijgbaar in elke vorm

 available in every shape 

Verkrijgbaar in rood, zwart en geel; andere kleur-

combinaties op aanvraag. Available in red, black 

and yellow, other color combinations on request.

DRIE KLEUREN TOPLAAG/THREE COLOR TOP LAYER

vorm/shape: verkrijgbaar in elk profiel

 available in every profile 

Kleurcombinaties op aanvraag.

Color combinations on request.

DRIE KLEUREN GRINDTOPLAAG/THREE COLOR GRAVEL TOP LAYER 

vorm/shape: rechthoek/rectangle

vorm/shape: gebogen/bent

vorm/shape: L -shaped, 90°

afmeting/size: 1000x13/15x250 mm

afmeting/size: 1000x130/150/250 mm

afmeting/size: 510/510x130/150x250 mm

TROTTOIRBAND/CURB

vorm/shape: rechthoek/rectangle

vorm/shape: rechthoek/rectangle

vorm/shape: rechthoek/rectangle

afmeting/size: 1000x120x250 mm

afmeting/size: 1000x100x200 mm

afmeting/size: 1000x60x200 mm

OPSLUITBAND/STONE EDGING

vorm/shape: v-profiel/v-profile

vorm/shape: v-profiel, sparing/ v-profile, notched

vorm/shape: v-profiel, sparing met gietijzer rooster/

 v-profile, notched with cast iron grating

afmeting/size: 1000x500x150 mm

afmeting/size: 1000x500x150 mm

afmeting/size: 1000x500x250 mm

V-GOOT/V-GUTTER

vorm/shape: bandgoot rechthoek/

   edge gutter rectangler

vorm/shape: bandgoot, sparing/

   edge gutter, notched

vorm/shape: bandgoot, sparing met

   gietijzeren rooster/

   edge gutter, notched with

   cast iron grating

vorm/shape: bandgoot bocht links/

   edge gutter bending left

vorm/shape: bandgoot bocht rechts/

   edge gutter bending right

afmeting/size: 1050x360x170 mm

afmeting/size: 1050x560x170 mm

afmeting/size: 1050x560x170 mm

   

afmeting/size: 1050x360x170 mm

afmeting/size: 1050x360x170 mm

BANDGOOT/EDGE GUTTER

vorm/shape: rechthoek/rectangle afmeting/size:  600x300x250 mm

   

INRITBAND: MIDDEN, LINKS, RECHTS/CURB RAMP: MIDSECTION, LEFT, RIGHT



PAVING

build it, fix it - think KULDIPSINGH

vorm/shape: rechthoek/rectangle afmeting/size: 2000x700x600 mm

U-GOOT / U-GUTTER

type/type:  betonnen deksel/concrete lid

vorm/shape: rechthoek/rectangle

afmeting/size: 1000x700x120 mm

U-GOOT BETONNEN DEKSEL / U-GUTTER CONCRETE LID

type/type:  gietijzeren deksel/cast iron lid

vorm/shape: rechthoek/rectangle

afmeting/size: 1000x700x120 mm

U-GOOT BETONNEN DEKSEL MET GIETIJZEREN ROOSTER /  
U-GUTTER CONCRETE LID NOTCHED WITH CAST IRON GRATING

vorm/shape: Duiker DN 500/Culvert DN 500 

 Buis met vlakke kant/Pipe with flat side

vorm/shape: Duiker DN 500/Culvert DN 500 

 Buis met vlakke kant/Pipe with flat side

vorm/shape: Duiker DN 800/Culvert DN 800 

 Buis met vlakke kant/Pipe with flat side

vorm/shape: Duiker DN 1000/Culvert DN 1000 

 Buis met vlakke kant/Pipe with flat side

vorm/shape: Duiker DN 1250/Culvert DN 1250 

 Buis met vlakke kant/Pipe with flat side

vorm/shape: Duiker DN 1500/Culvert DN 1500 

 Buis met vlakke kant/Pipe with flat side

vorm/shape: Duiker DN 1000/Culvert DN 1000 

 Buis met vlakke kant/Pipe with flat side

afmeting/size: L=1250 mm

afmeting/size: L=2000 mm

afmeting/size: L=2000 mm

afmeting/size: L=2000 mm

afmeting/size: L=2000 mm

afmeting/size: L=2000 mm

afmeting/size: L=1000 mm

DUIKER/CULVERT

vorm/shape: betonplaat/concrete plate

vorm/shape: betonplaat met sparing/

 concrete plate notched

afmeting/size: 1400x1400x160 mm 

afmeting/size: 1400x1400x160 mm

afmeting/size: 1800x1800x160 mm

BETONPLAAT/CONCRETE PLATE

andere afmetingen op bestelling verkrijgbaar/other sizes available on order only



PAVING
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Separaten/Separator rechthoek/rectangular

Erfput/Septictank ring vierkant/quadrangular

Put bodemplaat/ vierkant/quadrangular

drain cover plate

Gietijzeren deksel/ vierkant/quadrangular

Cast iron lid

Gietijzeren deksel/ vierkant/quadrangular

Cast iron lid

Stootband/Parking block vierkant/rectangular

Straatkolk bovenstuk   

met gietijzeren inlaat/

Street gully with 

cast iron inlet

Erfput deksel, beton/

Septictank lid, concrete

Trottoirkolkdeksel, beton/

Sidewalk gully lid, concrete

Troittoirkolk/ 

Sidewalk gully

Trottoirkolk met gietijzeren  

in- en uitlaat en stankscherm/

Sidewalk gully with cast iron

inlet and exhaust and stench screen

afmeting/size: 3x40/1x30/2x2” 

afmeting/size: 450x350x940 mm

afmeting/size: 1400x1400x160 mm

afmeting/size: 640x640x250 mm

afmeting/size: 1600x1600x160 mm

afmeting/size: 1000x290x300 mm

afmeting/size: 500x450x200 mm

afmeting/size: 540x540x540 mm

afmeting/size: 540x580x50 mm

afmeting/size: 540x540x630 mm

afmeting/size: 580x540x740 mm

DIVERSEN/OTHER



KULDIPSINGH QUALITY BRANDS
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electric installation products

adhesives and sealants

plastic conduit systems of 
pipes and parts

saw blades

lifting and rigging 
equipment

cable trays, tubes and 
installation material

valves, hydrants and 
fitting for water and gas 

distribution

coatings

power management

Goulds
water pumps

ladders and suspended 
platforms

hand tools and accessories

sanitary ware

electrical and fastening 
solutions

products for bonding, gluing, 
sealing and protecting

sanitary ware

barriers and gate openers

electric tools and accessories

sanitary ware

degreaser



KULDIPSINGH QUALITY BRANDS
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electric cables

locks and hardware drains, drain gutters and 
drain covers

 

water pump systems

pallet truck products

grinding and cut-off discs

by Honeywell

 personal protective 
equipment

air compressors

electric productspower tools and accessorieselectric productsgarage door openers

electric switch materialsanitary wareropesnuts, bolts and screws

cleaning equipment for 
households, crafts, trades and 

industry

electric controlsmacheteswelding consumables



KULDIPSINGH QUALITY BRANDS
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high quality plastic productselectric motorsLubricants and maintenance 
products

sanitary ware

house ware products and 
gardening tools

Thipha
electric cables

geogridsled lights

outdoor power equipment hand tools, power tools 
and accessories

electric procuctscircuit breakers, current 
contactors and transformers, 

low voltage switchgear



MARITIME EQUIPMENT LIST
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DESCRIPTION 
Crane pontoon used as working space for cranes on water.

SPECIFICATIONS
Dimensions: Length 20.93 meter, width 11.4 meter

Draft:  2.5 meter

Max. capacity  

PLM crane: 2 m3CR
AN
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 2

DESCRIPTION 
Crane pontoon used as working space for cranes on water.

SPECIFICATIONS
Dimensions: Length 38 meter, width 11.4 meter

Draft:  2.5 meter

Max. capacity  

PLM crane: 4.75 m3CR
AN

E P
ON

TO
ON

 1

DESCRIPTION 
Bunker Barge “Marjan”, used for the transport of fuel over 

water.

SPECIFICATIONS
Dimensions: Not available

Draft:  Not available

Load capacity: 90.000 liter (only Diesel)

BU
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N

DESCRIPTION 
Pontoon used to transport material over water.

SPECIFICATIONS
Dimensions: Length 50 meter, width 11.5 meter

Draft:  2.5 meter

Load capacity: 1000 Ton - Min. 10 ton/m2 *

 (*LWD = Length Width Draft)

10
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MARITIME EQUIPMENT LIST
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DESCRIPTION 
Pontoon used to transport material over water.

SPECIFICATIONS
Dimensions: Length 75 meter, width 11.5 meter

Draft:  2.5 meter

Load capacity: 1500 Ton - Min. 10 ton/m2 *

 (*LWD = Length Width Draft)

15
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DESCRIPTION 
Pusher

SPECIFICATIONS
Dimensions: 16.56 x 5.54 x 2.54 meter

Draft:  1.90 meter

Main engines: 2x Caterpillar, type C18

Output: 1200 hp total at 1800 rpm

Deck equipment:  Deck crane HEILA HLM 3-2S 

Anchor winch 

Coupling winch, 2.5 M Tons
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DESCRIPTION 
Standard pusher.

SPECIFICATIONS
Dimensions 16.56 x 5.54 x 2.54 meter

Draft: 1.05 meter

Main engines: 2 x John Deere

Thrust: 2x 175 hp (350 hp)
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DESCRIPTION 
Pusher with adjustable steering cabin.

SPECIFICATIONS
Dimensions Length 12 meter, width 4.10 meter

Draft: 1.05 meter

Main engines: 2x Caterpillar, type C18

Thrust: 2x 600 hp (1200 hp at 1800 rpm)

RI
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DESCRIPTION 
37 work pontoons. When the pontoons are mounted 

together, they will create two work platforms. Each platform 

is 36 meters long and 18 meters wide. 

SPECIFICATIONS
Dimensions: Length 12 meter, width 3 meter

Draft: 1.5 meter

Deck load capacity: 20 ton/m2  (theoretical deadlock) W
OR

K 
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DESCRIPTION 
Self propelled barge used for transport cargo over water.

SPECIFICATIONS
Dimensions: Length 12 meter, width 3 meter

Draft: 2.5 meter

Load capacity: 350 ton

Thrust: 2x 240 hp

SE
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LOKATIES
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Handelmaatschappij 
Kuldipsingh N.V.

Kuldipsingh  
Equipment N.V.

Handelmaatschappij 
Kuldipsingh N.V.

Kuldipsingh 
Readymix N.V.

Kuldipsingh 
Total Concrete N.V.
block division

Kuldipsingh 
Total Concrete N.V.
prefab division*

Kuldipsingh 
Port Facility N.V.*

Handelmaatschappij 
Kuldipsingh N.V.

Kuldipsingh 
Metals N.V.

Kuldipsingh 
Geveltechniek N.V.

Handelmaatschappij 
Kuldipsingh N.V.

Kuldipsingh
Oilfield Services N.V.

Kuldipsingh 
Infra N.V.

DR. SOPHIE REDMONDSTRAAT 195 & 197

JACQUES VAN EERSTRAAT 9 & 11-15

MARTIN LUTHER KINGWEG 291

SIR WINSTON CHURCHILLWEG 65-66
*SIR WINSTON CHURCHILLWEG BR 221A

ANAMOESTRAAT 2367

DUISBURGLAAN 37
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