
HEALTHCARE & HOSPITALS
Effectieve signing voor een prettige patiëntervaring

INDOORSIGNING
OUTDOORSIGNING
CREATIVESIGNING



INTERIEURDECORATIE 
& -RENOVATIE

Bezoekers van een ziekenhuis of zorginstelling willen 
graag in een aangename en rustgevende omgeving  
terecht komen. Vaak kan er in de bestaande situatie al 
veel gerestyled of gerenoveerd worden. Denk hierbij aan:
  
• Passende wandvisuals of op maat fotobehang (Airtex®)
•  Renovatie bestaand meubilair d.m.v. DI-NOC™ folies
•  Akoestische panelen; mooi en zeer functioneel
•  Afbeeldingen thematisch afgestemd op de bezoekers

INTERACTIEVE &  
EDUCATIEVE DECORATIE 

ONTRUIMINGS- 
PLATTEGRONDEN &  
VEILIGHEIDSSIGNALERING

INTERNE & EXTERNE  
BEWEGWIJZERING

Bij medische onderzoeken zijn patiënten vaak gespannen 
of zelfs angstig. Zeker als er grote medische apparaten 
voor nodig zijn. Met Variled als partner kunnen deze 
ruimtes nu interactief en minder eng gemaakt worden.

• Optimale uitvoering van onderzoeken zonder angst 
•  Betere gemoedstoestand van patiënten door afleiding
•  Combinatie van signing en projectie
•  Onderdeel van “Healing Environment”

Zorg dragen voor een veilige omgeving voor patiënten, 
bezoekers en personeel is van levensbelang en tevens  
verplicht. Veiligheidssignalering kan in de eigen huisstijl 
geïntegreerd worden conform wet- & regelgeving.
  
•  Ontruimingsplattegronden
•  Veiligheidssignalering
•  Vluchtwegsignalering
•  Brandpreventie en reddingsmiddelen

Duidelijke bewegwijzering naar de juiste afdeling/locatie 
is zowel intern als extern erg belangrijk voor patiënten, 
bezoekers en medewerkers. Dit straalt professionaliteit en 
rust uit. Van de parkeergarage tot aan de behandelkamer.

•  Etage & afdeling/ruimte aanduidingen
•  Keuze uit veel verschillende soorten materialen
•  Implementatie van eigen huisstijl mogelijk
•  Voor interne & externe toepassingen



CREATIEVE GLASFOLIES

Door het creatief toepassen van glasfolies geeft u het  
interieur een boost en creëert u een ontspannen sfeer of 
gevoel bij de patiënten, bezoekers en medewerkers. Een 
eenvoudige en snelle manier en tevens mooie eyecatcher.

• Full Color folies met lange garanties
• Vele printtechieken mogelijk, waaronder wit printen
• Creatieve mogelijkheden zijn oneindig
• Onderhoudsarm, gewone glasbewassing mogelijk

PRIVACYFOLIES

BUITENSIGNING & 
LICHTRECLAME

Creeër privacy door het toepassen van privacyfolie op de 
glaswanden. Hierdoor behoudt u wel de lichtinval, maar 
worden kantoorruimtes of behandelkamers afgeschemd. 
Daarnaast kan het ook dienen ter decoratie of renovatie.

• Naast folies ook zelfklevend raamtextiel verkrijgbaar 
• Ideaal te combineren met interne bewegwijzering
• Eigen ontwerp en inpassen huisstijl mogelijk
• Naast privacy verhogend ook als doorvalbeveiliging

Opvallende en verzorgde buitensigning of lichtreclame 
draagt bij aan de herkenbaarheid van het ziekenhuis of 
de zorginstelling. Wijs bezoekers direct de juiste weg, 
naar bijv. spoedeisende hulp. Ontdek de voordelen van: 

•  Verlichte doosletters, zuilen & gevelsigning 
•  Lichtbakken in ieder formaat  
•  Neon verlichting
•  Spandoekframes in vele maten

Glas is mooi, staat chique, maar brengt wel de nodige 
(veiligheids)risico’s met zich mee, zoals extreme warmte of 
doorvalrisico’s. Beperk deze risico’s door het inzetten van 
veiligheidsfolie of warmtewerende folies.
 
• Houdt gebroken glas bij elkaar, tevens inbraakwerend
• 99,9% UV-blocker tegen verkleuring van het meubilair
• Nauwelijks zichtbaar op het glas
• Verlaging van de interne temperatuur tot wel 8°C

VEILIGHEIDSFOLIES & 
WARMTEWERENDE FOLIES



Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw  
ziekenhuis of zorginstelling? Neem vrijblijvend  
contact met onze specialisten op!

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 informatie@blomsma.nl
I blomsma.nl/printensign

 
 

NIEUWSGIERIG?

Visit our website:
BLOMSMA.NL/PRINTENSIGN
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