
TREINBESTICKERING  
& LOCWRAPPING
CREËER EEN NIEUWE LOCOMOTIEF 
ZONDER SPUITEN OF SCHILDEREN



Locomotieven, zowel internationaal 
als nationaal, veranderen geregeld 
van eigenaar of leasecontracthou-
der. Dit soort veranderingen brengt 
met zich mee dat de uitstraling of 
huisstijl van de locomotief gewijzigd 
moet worden. Daarnaast kan er ook 
sprake zijn van een huisstijlwijziging 
of tijdelijke promotie voor een pro-
duct of dienst. Vroeger gebeurde dit 
soort wijzigingen door het compleet 
schilderen of spuiten van de loco-
motief, maar het kan nu een stuk 
eenvoudiger, sneller én goedkoper! 

Heeft u al eens gedacht aan het toe-
passen van zelfklevende folie? Als u 
daarvoor kiest hoeven slechts enkele 
details geschilderd of gespoten te 
worden, denk hierbij aan scharnie-
ren, bouten en moeren. De rest kan 
allemaal worden voorzien van spe-
ciale ontwikkelde extra sterke folie. 

Hierdoor kan de nieuwe of tijdelijke 
huisstijl in zeer korte tijd gerealiseerd 
worden, tevens vindt de montage 
plaats op de locatie waar de loc 
zich op dat moment bevindt. 

Blomsma Print & Sign heeft na tien-
tallen projecten de nodige ervaring 
opgebouwd om zich inmiddels 
specialist te noemen in het bestic-
keren en wrappen van locomotieven. 
Zowel nationaal als internationaal in 
heel Europa.

Wat zijn de voordelen van treinbe-
stickering of locwrapping:

• Geen beschadiging van de onder-
liggende lak, omdat de folie de 
lak conserveert en beschermt

• Speciaal ontwikkelde Anti-Graffiti 
toplaag ter bescherming tegen 
vandalisme en graffiti

• Volledige productie in eigen 
beheer

• Korte communicatielijnen, snel te 
realiseren en op locatie aan te 
brengen

• Bestand tegen alle weersom-
standigheden door de speciale 
UV-bescherming

• De folie is weer te verwijderen
• Kostenbesparend, duurzaam en 

indien nodig (bijv. door schade) 
eenvoudig te vervangen

• Goedkoper dan compleet spuiten 
of schilderen en folie heeft geen 
droogtijd

SNEL UW LOCOMOTIEF VOORZIEN 
VAN EEN NIEUWE HUISSTIJL OF 
TIJDELIJKE PROMOTIE? 

KIES DAN VOOR ONZE TREINBESTICKERING 
OF LOC WRAPPING



Wij passen uw eigen ontwerp met 
specifieke kleuren, afbeeldingen en 
grafische effecten toe, alles is moge-
lijk met onze printtechnieken. Uw loc 
wordt als geen ander en dat trekt de 
aandacht bij het publiek. Nadat al 
uw specifieke klanteisen en -wen-
sen in een persoonlijk gesprek zijn 
besproken, wordt door ons in nauw 
overleg met u een ontwerp gemaakt. 
Op basis van de maattekeningen en 
(eventueel) aangeleverde huisstijlele-
menten zorgen wij voor een passend 
voorstel.

Na akkoord op het ontwerp en 
bijbehorende prijsopgave, gaan 
we over tot het produceren van de 
bestickering voor uw locomotief of 
treinstel. Ondertussen hebben we 
met u afgestemd op welk moment en 

welke locatie de bestickering wordt 
aangebracht. 

BELANGRIJKE 
EIGENSCHAPPEN:
• Anti-Graffiti toplaag ter bescher-

ming van uw locomotief
• U werkt uitsluitend met ervaren ont-

werpers om samen tot een geschikt 
en passend design te komen

• Uit te voeren in uw eigen 
gewenste ontwerp en kleurstelling

• Folie heeft geen droogtijd in 
tegenstelling tot spuit- & verfwerk

• Korte doorlooptijden realiseer-

baar door efficiënte planning en 
directe persoonlijke communicatie

• In de meeste gevallen is het com-
pleet wrappen van een loc in 7 
dagen realiseerbaar   

Wilt u aanvullende informatie of 
een vrijblijvende offerte ontvangen 
voor het toepassen van custom-made 
anti-graffiti folie als treinbestickering? 
Stel uw vraag in onderstaand con-
tactformulier en we staan u persoon-
lijk te woord. Neem ook alvast een 
kijkje op onze website of in onze 
projectgalerij.

Wilt u opvallen met uw loc, maar 
ook aan de huisstijl van het bedrijf 
voldoen en dit met folies met 
de langste levensduur? Ook dat 
is mogelijk! In ons assortiment 
kleurfolies hebben wij honderden 
standaardkleuren in verschillende 
kwaliteiten beschikbaar. Kleurfolies 
verschillen van printfolie omdat 
deze door en door gekleurd zijn en 
printfolie een veel dunnere kleurlaag 
heeft. Uit kleurfolies worden logo’s, 
letters en andere huisstijlelementen 
gesneden, welke later vakkundig 
op de eenkleurige basislaag folie 
aangebracht worden.

Ook hier is de procedure dat op 
basis van de maattekeningen en 
aangeleverd huisstijlmateriaal, er een 

passend voorstel wordt gemaakt. 
Na akkoord wordt de folie op maat 
gemaakt en de huisstijlelementen bij 
ons op locatie uitgesneden om het 
plakken van uw locomotief te bespoe-
digen. Ondertussen hebben wij de 
planning om uw loc te beplakken, 
waar dan ook in Europa, gemaakt.

BELANGRIJKE 
EIGENSCHAPPEN:
• Snel schakelen door korte directe 

communicatielijnen
• Samen met ervaren ontwerpers 

komen tot een 
mooi en passend 
ontwerp

• Anti-Graffiti folie 
ter bescherming 
van uw locomo-
tief tegen vanda-
lisme en graffiti

• Uit te voeren in 
uw eigen huisstijl 
en kleurstelling

• Folie heeft geen droogtijd in 
tegenstelling tot spuit- & verfwerk

• Locomotief slechts enkele dagen 
uit dienst, dus kostenbesparend

Wilt u specifieke informatie of een 
vrijblijvende offerte ontvangen voor 
het wrappen of (tijdelijk) omkleuren 
van uw locomotief? Stel uw vraag in 
onderstaand contactformulier en we 
nemen persoonlijk contact met u op. 
U kunt ook alvast een kijkje nemen 
op onze website of in onze project-
galerij. 

VERSCHILLENDE VORMEN VAN 
LOCOMOTIEFBESTICKERING
UW CUSTOM- 
MADE PRINT  
OP FOLIE

KLEURFOLIES EN 
TOEPASSEN VAN 
SNIJLETTERS 



REFERENTIES
Rotterdam Rail 
Feeding

Beacon Rail Leasing LTE Logistics & 
Transport

Distri Rail Rotterdam

INFORMATIE EN OFFERTE-AANVRAAG 

Heeft u vragen over treinbestickering of loc wrapping en de toepassingsmogelijkheden ervan? 
Of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw locomotief?  
Neem dan snel contact met ons 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


