
GEVOEL; DRAGER VAN DE REALISATIE…
KUNST & CREATIEVE UITINGEN



Albumprinter Albelli zocht voor 
de aankleding van een nieuw 
pand naar een creatieve en 
opvallende invulling.
Zodoende transformeerde de 
wenteltrap in een 3D weergave 
van een stapel fotoboeken.KUNST OP KANTOOR

HET JUISTE GEVOEL,
DE DRAGER VAN DE
REALISATIE

Vaak zie je zulke leuke, prikke-
lende, mooie en artistieke kunst- 
en lichtobjecten. Wie verzint 
het? Wie regelt het? En ook, wie 
maakt het?
We hebben het hier over vele en 
zeer uiteenlopende kunstzinnige 
en creatieve uitingen.

De artistieke grondslag, het aan-
tal betrokken partijen en de tech-
nische uitvoering van dergelijke 
uitingen is zo divers dat daar 
geen standaard oplossing of 
bedrijf voor is.



KUNST OP SCHOOL

Kunstenares Lino Hellings ont-
wierp voor het scholencomplex 
“Welzijnscluster Oosterheem” in 
Zoetermeer een aantal bijzon-
dere kunstwerken, gebaseerd op 
kindertekeningen.

SAMENBRENGEN  
VAN BELANGEN

Betrokken personen en organisa-
ties hebben vaak uiteenlopende 
rollen in het geheel, spreken ver-
schillende talen en kijken écht 
anders de wereld in.
U zult begrijpen dat wat voor de 
artistieke geest “een creatie” is, 
dit door een praktische monteur 
als “een klus” wordt gezien.

Het is een hele kunst de neuzen 
van alle betrokkenen dezelfde 
kant op te krijgen, dit nog los van 
de technische realisatie…
Blomsma Print & Sign stelt zich 
daarom op in een centrale en 
coördinerende rol om het over-
zicht van alle belangen te kunnen 
bewaken.



KUNST IN DE WIJK

Bij het multifunctionele centrum 
“Het Oostpunt” in de Zoeter-
meerse wijk Oosterheem werd na 
jaren achterstallig onderhoud het 
originele kunstwerk op de buiten-
gevel compleet gereviseerd.

PASSENDE 
OPLOSSING
Belanghebbende partijen lopen 
uiteen van; kunstenaars, inspraak-
commissies, facilitair beheerders, 
eindgebruikers, bud getbewakers, 
techneuten en monteurs.

Bij Blomsma Print & Sign kennen 
we de verschillende talen van de 
uiteenlopende belanghebbenden. 
Zodoende begrijpen wij de ver-
schillende afwegingen die moe-
ten worden gemaakt en brengen 
dat geheel samen in een voor alle 
partijen passende oplossing.



KUNST OP DE ROTONDE

Met dank aan ontwerpbureau 
Ontwerpwerk en scholencombi-
natie Unicoz is Zoetermeer weer 
een kleurrijke rotonde rijker. Een 
knipoog naar de jonge jaren met 
een “ouderwetse” boomhut.

KRITISCHE
SUCCESFACTOREN
Wat van essentieel belang is voor 
het slagen van een kunstzinnige 
uiting is gevoel. Gevoel voor ver-
schillen, details, uitgangspunten, 
oriëntaties en techniek.
Een centrale persoon die luistert 
en indexeert wat de wensen zijn 
van alle betrokkenen en die hierin 
de vertaalslag maakt en alles cen-
traal coördineert en stuurt.

Voor een ruime hoeveelheid vak-
mansschap en ervaring bent u 
bij Blomsma Print & Sign aan het 
juiste adres.



KUNST ALS BELEVING

Op het hoofdkantoor van ARAG 
in Leusden zijn in samenwerking 
met interieurontwerpster Nata-
sja Nicolaas diverse decoratieve 
glas- en wandvisuals aangebracht 
in het interieur.

STIMULEREN VAN
SFEER IN OMGEVING
Kunst levert een belangrijke bij-
drage aan een positieve uitstra-
ling en sfeer van de directe omge-
ving. Daarbij is het belangrijk om 
de omgeving intact te laten en 
deze te verrijken in plaats van te 
verstoren.

Onze vakspecialisten hebben 
ruime ervaring met het toepas-
sen van decoratieve uitingen in 
diverse omgevingen. Wij kijken 
kritisch naar het gebruik van 
materialen die aansluiten bij de 
directe omgeving en de wens van 
onze opdrachtgevers.



KUNST ALS LANDMARK

In Vlaardingen zijn 3 flatgebou-
wen voorzien van een flathoog 
kunstwerk. Dit project werd uitge-
voerd in opdracht van Woonstich-
ting Samenwerking Vlaardingen.

DUURZAAM IN 
KWALITEIT
Bij Blomsma Print & Sign gaan 
kwaliteit en duurzaamheid hand 
in hand. 
Dat klinkt misschien logisch, maar 
dit gaat verder dan het afleve-
ren van een goed product. Zo 
kunt u denken aan garanties op 
kleurechtheid, levensduur van het 
toegepaste materiaal en hechting 
van gebruikte folies. Zo bieden 
wij uitgebreide projectgaranties 
op het toepassen van hoogwaar-
dige 3M materialen.

Voor ons geldt alleen de beste 
kwaliteit als standaard, zodat 
u verzekerd bent van een duur-
zaam eindproduct.



KUNST IN UITVOERING

Ook het Zoetermeerse 2B-Home 
Party & Business Centre adop-
teerde een rotonde pal voor 
eigen deur. De rotonde kreeg een 
ludieke invulling met een levens-
grote en knalpaarse cocktailglas.

VINDINGRIJK EN
INNOVATIEF
Blomsma Print & Sign is al decen-
nia lang een vindingrijk en inno-
vatief bedrijf waar vele disciplines 
onder één dak zijn samenge-
bracht. Veel van deze discipli-
nes liggen ten grondslag aan de 
daadwerkelijke technische reali-
satie van kunst- of lichtobject.

Onze breed georiënteerde vak- 
specialisten adviseren u in samen-
spraak om zo tot een optimaal en 
haalbaar resultaat te komen.



VAN INITIATIE
TOT REALISATIE 

Wij ondersteunen u onder andere 
met de volgende aspecten:

◾  Planning, sturing, begeleiding
◾  Uitstraling en vormgeving
◾  Vergunningen en integratie in 

de omgeving
◾  Materiaalkeuzes
◾  Productie en constructie
◾  Kwaliteit en duurzaamheid
◾  Garanties en onderhoud
◾  Veiligheid en certificering
◾  En uiteraard... de prijs!

Het geheel van alle stappen 
vanaf idee tot en met realisatie 
vat Blomsma samen in de term 
Total Project Management: Het 
ontzorgen van alle betrokken par-
tijen in uitvoering en kwaliteitsbe-
waking. 

ORDERPROCESWERKGEBIED BLOMSMA

TOTAAL PROJECT MANAGEMENT

ONTWERP
CREATIE / CONCEPT

TECHNISCH
ADVIES

PLANNING EN
PRODUCTIE

MONTAGE
OP LOCATIEINITIATIE



KUNST IS GEEN KUNST VOOR BLOMSMA

BLOMSMA WERKT ONDER ANDERE VOOR:

HOGE 
VERWACHTINGEN
Wat u verder van Blomsma 
Print & Sign kunt verwachten:

◾  Geduld en flexibiliteit
◾  Praktische realisatie en 

productie
◾  Zekerheid, heldere opvolging 

en begeleiding
◾  Professionele samenwerking
◾  Financiële transparantie
◾  Creatieve en oplossings-

gerichte inslag
◾  Landelijke dekking
◾  Externe referenties
◾  MVO-beleid
◾  Gezonde en forse organisatie 

(ca.85 personen)

De Blomsma Groep adopteerde 
een rotonde in Zoetermeer en 
voorzag deze van een kunstwerk 
met het thema “De Wereld”. De 
vier windstreken worden hierbij 
uitgebeeld in herkenbare afbeel-
dingen.

Organisaties:
ID College
Mothership
Vandermades Art
Kaleidoscope Design
Kunstuileen
Dido Creation
Fr@nk Art
Kunsthal
NAI
CKC Zoetermeer
Terra Art Projects
Q-idee

Centrum Beeldende Kunst
Beeldengalerij Het Depot
Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam
Gemeentemuseum Den Haag
Pax Christie College

Kunstenaars:
Karel Martens
Nathalie Vinke
Marianne Naerebout
Ingrid Rollema
Roel Achterberg
Lino Hellings
Marijke Wijgerinck 
Theo Jansen
Claudy Jongstra
Hetty Arens
Edgar Cleijne
Linda Franse



Blomsma Print & Sign
Storkstraat 1-3
2722 NN Zoetermeer
Postbus 360, 2700 AJ Zoetermeer

T 079 330 10 00
F 079 330 10 55
E kunstobjecten@blomsma.nl
I blomsma.nl/printensign

NIEUWSGIERIG?
Benieuwd naar de mogelijk-
heden voor uw kunst & creatieve
uitingen? Neem vrijblijvend
contact met ons op!

VLOERSTICKERS • ABRI’S • AFFICHES • POSTERS • SIGNING • BANIEREN • BANNERSYSTEMEN • BELETTERING • VLAGGEN • BEWEGWIJZERING • BILLBOARD • 
BINNENBEWEGWIJZERING • BLOWUPS • BORDEN • BOUWBORDEN • BOUWDOEKEN • BOUWTEKENINGEN • BROCHURES • BUILDINGWRAPS • BUITENBEWEGWIJZERING 
• BUSRECLAME • SCHAPKAARTEN • WOBBLERS • RAAMSTICKERS • DEURMATTEN • DETECTIEPOORT HOEZEN • TEXTIELDOEKEN • HANGERLABELS • PRIJSKAARTEN 
• PLAFONDHANGERS • DECORATIE • DECORATIEDOEKEN • DESIGN • ETALAGE AANKLEDING • ROLL UP BANNERS • BANIEREN • GEVELRECLAME • DOOSLETTERS • 
DRUKWERK • DTP • PRINTMANAGEMANT • KLEDINGLABELS • ETALAGES • ETSFOLIES • EVACUATIEPLATTEGRONDEN • EXTRA LARGE PRINTING • FLEETMARKING • FOLDERS 
• FOTOGRAFIE • FREESLETTERS • G-SIGN • GEVELDOEKEN • GEVELRECLAME • GLASDECORATIES • GRAPHICS • GROOT FORMAAT PRINTEN • HANDLEIDINGEN • HUISSTIJL 
• INBINDEN • INFORMATIEBLADEN • INGEKLEURDE PLATTEGRONDEN • INSTORE PRINTS • INSTRUCTIEPANELEN • INTERIEURDECORATIE • INVENTARISATIE EN ADVIES • 
ISM POSTERS • JAARVERSLAGEN • KALENDERS • KLAPWISSELLIJSTEN • KLEURENPRINTS • KLEURENPRINTS GROOTFORMAAT • KOPIEEREN • LATTENBORDEN • LAY OUT • 
LEIDINGMARKERING • LICHTBAKKEN • LICHTRECLAME • LOCKOUT-TAGOUT • LOGO EN HUISSTIJL • LOGO-ONTWERP • LOW LOCATION LIGHTING • MAILING • MARITIEME 
SIGNALISATIE METINGEN • MONTAGE • MONTAGEPLATTEGRONDEN • NABEWERKING • NABEWERKING XL • NEONRECLAME • NIEUWSBRIEVEN • NORMEN EN ADVIES • 
OFFSHORE SIGNALISERING • ONDERHOUDSCONTRACTEN • ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN • ONTWERP • OPMAAK • P-SIGN • PARKEERBORDEN • PERSONALISEREN 
• PICTOGRAMMEN • PLAATSING • PLASTIFICEREN • PLATTEGRONDEN • PLOTSERVICE • PORTAALBORDEN POSTER • PPC • PRESENTATIESYSTEMEN • PRINT OP PLAAT • 
PRINTEN EN KOPIEEREN • PRODUCTINFORMATIEBLADEN • PROJECTBEWEGWIJZERING • RAAMBELETTERING • RAAMDECORATIES • RECLAMEBORDEN • RECLAMEMASTEN • 
RECLAMEZUILEN • REPRODUCTIE • RETROREFLECTERENDE FOLIE • SAMENGESTELDE BORDEN • SCANNEN • SCOTCHPRINT GRAPHICS • SHOWROOM INRICHTING • SPANDOEKEN 
• SPECIALS • STANDWANDEN • STEIGERDOEKEN • TANKINDENTIFICATIE • TECHNISCHE ILUSTRATIES • TECHNISCHE TEKENINGEN • TEKENWERK • TENTOONSTELLINGEN 
• TRAMRECLAME • TRAPMARKERING • TRAPSTICKERS • U-SIGN • UITHANGBORDEN • VEILIGHEIDS BROCHURES • VEILIGHEIDSBORDEN • VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
• VEILIGHEIDSMARKERING • VEILIGHEIDSPLATTEGRONDEN • VEILIGHEIDSPOSTERS • VEILIGHEIDSSIGNALERING • VEILIGHEIDSSIGNALISATIE • VERKEERSBORDEN 
• VINYLTEKSTEN • VISITEKAARTJES • VITRINEKASTEN • VLAGGEN • VLOERMARKERING • VLOERSTICKERS • VLUCHTROUTEMARKERING • VLUCHTWEGSIGNALERING 
• VRACHTWAGENBELETTERING • WANDDECORATIE • WANDEN • WINKELINRICHTING • ZEEFDRUK • ZUILEN • ZWART-WIT POSTERS • ZWART-WIT PRINTS




