
ARCHITECTUUR
Effectieve signing voor interieur- & exterieurontwerp

INDOORSIGNING
OUTDOORSIGNING
CREATIVESIGNING



INTERIEURDECORATIE

Als architect wilt u bezoekers van uw ontworpen pand, 
hotel, restaurant, e.d. verbazen en in een aangename 
en ontspannen sfeer terecht laten komen. Creëer dit met 
aansprekende interieurdecoraties, waaronder:
  
• Wanddecoraties
•  Glasdecoraties
•  Akoestische panelen 
•  Fotobehang of Airtex®

INTERIEURRENOVATIE & 
REFRESH

ONTRUIMINGS- 
PLATTEGRONDEN &  
VEILIGHEIDSSIGNALERING

INTERNE & EXTERNE  
BEWEGWIJZERING

Is de inrichting van uw project toe aan een opknapbeurt? 
Maar zit uw opdrachtgever niet te wachten op wekenlange 
verbouwingen? Geef het meubilair een tweede kans met 
zelfklevende 3M™ DI-NOC™ folies. Toe te passen op bijv.:

• Kamerinrichting & bestaand meubilair
•  Receptiedesks & kamerdeuren 
•  Achterwanden, liftdeuren & liftinterieurs
•  Tafels & bureau’s in kantoren & kamers 

Zorg dragen voor een veilige omgeving voor bezoekers 
en personeel is van essentieel belang en tevens verplicht. 
De vluchtwegsignalering is te integreren in de door u  
ontworpen huisstijl conform wetgeving. Denk hierbij aan:
  
•  Ontruimingsplattegronden
•  Veiligheidssignalering
•  Vluchtwegsignalering
•  Brandpreventie & reddingsmiddelen

Duidelijke bewegwijzering afgestemd op het interieur/ex-
terieur en conform huisstijl van uw opdrachtgever is wel  
zo prettig voor de bezoekers. Kies voor hoogwaardige 
kwaliteitsproducten en creëer een belevenis.

•  Etage & kamer/ruimte aanduidingen
•  Keuze uit veel verschillende materialen
•  Implementatie van eigen huisstijl mogelijk
•  Interne & externe toepassingen



CREATIEVE FOLIES

Door het creatief toepassen van folies geeft u het interieur 
of exterieur een unieke uitstraling en creëert u een bepaalde 
sfeer of gevoel. Glasfolies en exterieur folies zijn eenvoudig 
toe te passen en fungeren als eyecatcher.

• Full color folies met lange garanties
• Vele printtechieken mogelijk, waaronder wit printen
• Creatieve mogelijkheden zijn oneindig
• Onderhoudsarm, gewone (glas)bewassing mogelijk

PRIVACYFOLIES

BUITENSIGNING & 
LICHTRECLAME

Glas is veelzijdig, maar zorgt ook voor inkijk. Creëer 
meer privacy, maar behoud wel de gewenste lichtinval 
d.m.v. het toepasen van privacyfolies. Daarnaast kan het 
ook dienen als decoratie op glasdeuren of glaswanden. 

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

Opvallende en verzorgde buitensigning of lichtreclames 
dragen bij aan de herkenbaarheid van de merknaam van 
uw opdrachtgever. Laat uw ontwerp opvallen tussen de 
massa en ontdek de voordelen van unieke externe signing. 

•  Neonreclame
•  Lichtbakken 
•  Verlichte doosletters & gevelletters
•  Spandoekframes in vele maten

Glas is mooi, staat chique, maar brengt ook de nodige 
(veiligheids)risico’s met zich mee, zoals doorvalrisico’s of 
extreme warmte. U kunt deze risico’s beperken door het 
inzetten van veiligheidsfolies en warmtewerende folies.
 
• Houdt gebroken glas bij elkaar en is 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 ontwerp of project? 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?
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