SOCIAL DISTANCING
CORONA SIGNAGE
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Producten en diensten voor de preventie van Corona,
standaard of maatwerk voor uw organisatie.

Wij willen onze klanten in deze ongekende tijden van ‘social distancing’ ondersteunen met alle mogelijke signing
en preventieproducten. Ons assortiment omvat een grote verscheidenheid van posters, vloerstickers, borden en
andere signproducten en -diensten om de geldende voorschriften aan uw personeel, bezoekers of gasten te
communiceren.
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VLOERSTICKERS & LOOPROUTESTICKERS

VLOERSTICKERS & LOOPROUTESTICKERS

VLOERSTICKERS & LOOPROUTESTICKERS

Vloerstickers &
looproutestickers

Wij hebben een standaardassortiment aan vloerstickers maar we kunnen onze producten uiteraard ook
in uw eigen huisstijl/branding uitvoeren en u ondersteunen bij het maken van een signplan voor uw
locatie(s). Voor iedere denkbare ondergrond kunnen wij stickers produceren.

HOUD AFSTAND VLOERSTICKER
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Afmeting

Art. nr.

15 cm Ø

VL002.1

30 cm Ø

VL002.2

40 cm Ø

VL002.3

1.5 METER AFSTAND HOUDEN LIJNSTICKER
Afmeting

Art. nr.

100 x 5 cm

VL003.1

100 x 10 cm

VL003.2

150 x 12 cm

VL003.3

Eigen ontwerp mogelijk

LOOPROUTE STICKERS

Vloerstickers, geprint op duurzame vinyl, zijn gemakkelijk schoon te houden, gaan lang mee en zijn
essentieel bij het communiceren van afstand-houden voorschriften in gebieden waar veel mensen
lopen. Vloerstickers zijn ideaal voor: kantoren, recepties/lobby’s, scholen, banken, keukens, toiletten,
ziekenhuizen, zorginstellingen overheidsgebouwen. Omdat vloerstickers een van de onderdelen is van
een effectief systeem om uw bezoekers te informeren, kunnen wij u helpen door het creëren van een
signplan voor uw locatie(s).

Afmeting

Art. nr. pijl

Art. nr. verbod

15 cm Ø / 15 x 15

VL004.1

VL005.1

30 cm Ø / 30 x 30 VL004.2

VL005.2

40 cm Ø / 40 x 40 VL004.3

VL005.3

VLOERTAPE
Afmeting

Art. nr.

7 x 500 cm GEEL

VT001.1

7 x 500 cm WIT

VT001.2
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VLOERSTICKERS & LOOPROUTESTICKERS

VLOERSTICKERS & LOOPROUTESTICKERS

LOOPROUTE STICKERS VOETSTAPPEN
Afmeting

Art.nr.

15 cm Ø

VL006.1

30 cm Ø

VL006.2

40 cm Ø

VL006.3

LOOPRICHTING
LOOPRICHTING

BEWAAR AFSTAND
1,5 METER

WERKPLEKSTICKER RONDE BAND
Afmeting
300 cm Ø / 10cm

Art.nr.
VL007

Art.nr.

60 x 20 cm

VL011

VERLEEN/KRIJG VOORRANG
Verleent u voorrang om
1,5 meter te bewaren
Wees galant naar elkaar

VLOERSTICKER GEBODSTEKENS

Afmeting

Art.nr.

60 x 20 cm

VL012

EENRICHTINGSVERKEER

Afmeting

Art.nr.

Afmeting

Art.nr.

40 cm Ø

VL008

40 x 40 cm

VL013

KLEINE VLOERSTICKER 1,5 METER AFSTAND

1,5 meter

Afmeting

TRAP OMHOOG

Afmeting

Art.nr.

Afmeting

Art.nr.

40 cm Ø

VL009

40 cm Ø

VL014

Only up

TRAP OMLAAG

NIET IN GEBRUIK / OUT OF ORDER
Afmeting

Art.nr.

Afmeting

Art.nr.

40 cm Ø

VL010

40 cm Ø

VL015

Only down
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INSTRUCTIE- & RICHTLIJNENPOSTERS

INSTRUCTIE- & RICHTLIJNENPOSTERS

INSTRUCTIE- & RICHTLIJNENPOSTERS

Instructie- & richtlijnenposters
Alle geldende voorschriften overzichtelijk
op één poster

We hebben een standaard assortiment aan posters, maar kunnen iedere poster ook in uw eigen huisstijl/
branding uitvoeren. Door onze eigen productie kunnen we zeer snel schakelen en ook kunnen wij de
montage van de posters voor u verzorgen.

RICHTLIJNENPOSTER
Afmeting

Art. nr.

60 x 85 cm

PS001

INSTRUCTIEPOSTER
Afmeting

Art. nr.

60 x 85 cm

PS002

INSTRUCTIE HANDEN WASSEN
Afmeting

Art. nr.

60 x 85 cm

PS003

ONTSMETTINGSSTATION

Onze posters zijn beschikbaar in meerdere talen en kunnen worden gelamineerd met premium materialen
voor een lange levensduur en zodat het gemakkelijk schoon te houden is. Instructieposters zijn ideaal
voor: industrie, chemie, kantoren, banken, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, recepties/lobby’s en
algemene ruimtes.

Afmeting

Art. nr.

60 x 85 cm

PS004
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CORONA SPATSCHERMEN

CORONA SPATSCHERMEN

CORONA SPATSCHERMEN

Corona spatschermen
Bescherming voor uw personeel en gasten

Van onze Covid spatschermen zijn 3 versies beschikbaar: een hangende versie, een versie voor een
balie/kassa en een versie die tussen werkplekken geplaatst kan worden. Wij verzorgen de productie en
montage van deze COVID shields door heel Nederland.

BALIEPANEEL/BUREAUSCHERM STAAND
Afmeting

Art. nr.

90 x 90 cm

PLST001.1

70 x 70 cm

PLST001.2

Maatwerk mogelijk

PLST001.3

PLAFONDPANEEL HANGEND
Afmeting

Art. nr.

100 x 87 cm

PLHA001.1

Maatwerk mogelijk

PLHA001.2

KUCH-/SPATSCHERM HANGEND
Afmeting

Art. nr.

140 x 100 cm

PLST002.1

Maatwerk mogelijk

PLST002.2

KARTONNEN BUREAUSCHERMEN

Onze COVID schermen zijn gemakkelijk en eenvoudig te monteren en zijn uiteraard transparant. De
staande versie kan zelfstandig op een bureau, toonbank of balie geplaatst worden door de twee voetjes
en is voorzien van ophanggaatjes, waardoor het multifunctioneel te gebruiken is.

Afmeting

Art. nr.

140 x 65 cm

KTST001.1

65 x 65 cm

KTST001.2

Maatwerk mogelijk

KTST001.3
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DISPLAYS & INFORMATIEBORDEN
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DISPLAYS & INFORMATIEBORDEN

Displays & informatieborden

Wij bieden u een standaard assortiment aan displays en informatieborden maar kunnen alle uitingen ook
in uw eigen huisstijl uitvoeren. Wij kunnen deze producten voor u ontwerpen, produceren en monteren.

Niet te missen signing voor communicatie van
richtlijnen en voorschriften
DISPLAY DESINFECTIE
Afmeting

Art. nr.

59 x 120 x 60 cm

DISDES001.1

49 x 130 x 40 cm

DISDES001.2

DISPLAY STAAND XL
Afmeting

Art. nr.

55 x 200 cm

DSTXL001

85 x 200 cm

Roll-Up banner

DISPLAY GEPASTE AFSTAND HOUDEN
Afmeting

Art. nr.

A4 gevouwen

DISST001

BUREAULEGGER SCHOONMAKEN AUB

Door middel van deze displays en informatieborden worden medewerkers of bezoekers geinformeerd
over de geldende richtlijnen in verband met social distancing en hygiëne.

Afmeting

Art. nr.

20 x 15 cm

DISLG001

VLOERBORD GEEL
Afmeting

Art. nr.

60 x 24 cm

VLBRD001
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RAAMSTICKERS

RAAMSTICKERS

RAAMSTICKERS

Raamstickers

We hebben een standaard assortiment aan raamstickers, maar kunnen iedere raamsticker ook in uw
eigen huisstijl/branding uitvoeren. Door onze eigen productie kunnen we zeer snel schakelen en ook
kunnen wij de montage van de raamstickers voor u verzorgen.

WAARSCHUWINGSSYMBOOL VIRUS
Afmeting

Art. nr.

20 x 20 cm

RM001

GEBODSSTICKER AFSTAND HOUDEN
Afmeting

Art. nr.

20 cm Ø

RM002

1,5 m
GEBODSSTICKER MONDKAPJE DRAGEN VERPLICHT
Afmeting

Art. nr.

20 cm Ø

RM003

OVERZICHTSSTICKER VOORSCHRIFTEN
1.5 m
Keep 1.5 meters
distance

Use paper
wipes

De ramen in uw pand zijn een goede plek om de geldende voorschriften door middel van raamstickers te
communiceren. Onze stickers zijn van hoge kwaliteit, gemakkelijk te reinigen en ook gemakkelijk weer te
verwijderen.

Wash your hands
regularly
with soap

Wear your mask

Maximaal 3
personen per lift

Onze patiënten
gaan altijd voor

Cough and sneeze
in the inside of
your elbow

Afmeting

Art. nr.

A3

RM004

Do not shake
hands

STICKER MAXIMAAL AANTAL PERSONEN IN LIFT
Afmeting

Art. nr.

15 x 30 cm

RM005
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN PER SECTOR

TOEPASSINGSVOORBEELDEN PER SECTOR

17

TOEPASSINGSVOORBEELDEN PER SECTOR

Toepassingsvoorbeelden
per sector

Om u op weg te helpen met het bepalen welke social distancing signage er op welke plek in uw gebouw
of locatie geplaatst kan worden, kunnen wij u ondersteunen door het maken van een signplan. Hierin
maken wij op basis van uw gebouwtekeningen een voorstel voor het implementeren van een effectief
social distancing-signaleringssysteem, gebruikmakend van verschillende signproducten.

Wij geven u graag een indruk van de toepassing van social distancing signage per branche/gebied van
uw locatie. Hieronder ziet u voorbeelden van de meest voorkomende locaties waar social distancing
maatregelen gecommuniceerd dienen te worden. Wij adviseren u graag concreet voor de social
distancing signage in uw situatie.

ZIEKENHUIZEN & ZORG

KANTOREN

SCHOLEN & BSO

RETAIL

HOTELS & RESTAURANTS

TOILETGROEPEN
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INVENTARISATIE & IMPLEMENTATIE

PRINT & SIGN

19

WIE IS BLOMSMA?
Sign specialist
Blomsma Print & Sign is al meer dan 35 jaar toonaangevend specialist op het gebied van signing. Dit
doen we voor een zeer breed scala aan toepassingen, van autobestickering tot lichtreclame en van
buitensigning tot gevelrenovatie. In veel gevallen is zelfklevend vinyl de basis voor deze signing,
waarmee we op een groot aantal verschillende ondergronden een uiting kunnen monteren. Ons motto
luidt: “Dienstverlenend met oog voor detail en realiteit”. Daarbij zijn wij probleemoplossend voor
bedrijven, instellingen en overheden. Van multinationals tot ZZP’ers met bedrijf aan huis. Wij ontzorgen
door het bedenken, produceren en monteren van signing van hoge kwaliteit.

Total Project Management
Ons ‘alles in één hand’ concept wordt ervaren als helder en compleet. Het is een beproefd traject
van inventarisatie, rapportage, presentatie, productie en montage. Voor grote en veelomvattende
projecten en volumeproducties formeren wij strategische projectteams. Ook op gebied van logistiek,
productie en snijoplossingen adviseren en versterken onze collega’s van de verschillende afdelingen
elkaar. Zij completeren elkaars vakkundigheden en productassortiment. Met elkaar spreken wij de taal
van kunstenaars, facilitair managers, wagenparkbeheerders, communicatiemedewerkers, ontwerpers,
architecten, zelfstandig ondernemers en onderhoudsbedrijven.

Blomsma Groep

Inventarisatie & implementatie
Inventarisatie en social distancing signplan
voor uw locatie

Blomsma Print & Sign is onderdeel van de Blomsma Groep. De Blomsma Groep is opgericht in 1979
en is tegenwoordig één van de grootste signbedrijven in Nederland. De Blomsma Groep heeft ruim 120
medewerkers in vaste dienst en heeft naast een vestiging in Zoetermeer ook een vestiging in Hoogezand.
In totaal heeft de Blomsma Groep een 5-tal divisies, te weten:
• Blomsma Print & Sign
• Blomsma Signs & Safety
• Blomsma RetailSigning
• Blomsma PrintMedia
• Blomsma Safety Components

3M™ Select Graphic Platinum Provider
Blomsma is een 3M™ Select Graphic Platinum Provider. Dit is het hoogst haalbare niveau voor
leveranciers in de signmarkt. Dit betekent dat Blomsma Print & Sign namens 3M™ zelfstandig garanties
kan verstrekken. Deze garanties worden verstrekt op zowel materiaal, productie als montage. Voor u
betekent dit volledige projectgarantie en dus optimale zekerheid.

Het bepalen waar welke signing geplaatst moet worden om uw personeel of bezoekers systematisch te
informeren, kan uitdagend zijn. Het is de specialiteit van Blomsma: we helpen u bij het maken van een
signplan op basis van uw locatie en wensen. Informeer naar de mogelijkheden bij onze projectleiders.

INTERESSE?
Bent u geïnteresseerd in onze Corona-Social Distancing
Signage? Neem dan 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

Visit our website:

BLOMSMA.NL/PRINTENSIGN
© COPYRIGHT BLOMSMA PRINT & SIGN B.V. - all rights reserved

