
VERNIEUWING INTERIEUR HOTEL 
THE COLLECTOR
Hotel The Collector aan de Haagse Bluf is meer dan een hotel. The Collector is een basiskamp voor 
reizigers met een nieuwsgierigheid naar de wereld. De gasten van het hotel zijn echte reizigers en 
verzamelaars. Aan Blomsma Print & Sign de eer om het prachtige hotel nog net een stukje mooier te 
maken.

CASE STUDY:
HOTEL THE COLLECTOR



Eind 2019 kreeg Blomsma Print & Sign de eer om het hotel The Collector aan de Haagse Bluf een stukje 
mooier te maken. De buitenkant van het hotel kreeg een mooie nieuwe uitstraling met lichtreclame en 
goudkleurige 3M folies op de ramen. In het hotel zelf werd de lift volledig in donkergroene folie gewrapt 
en werden de kamers voorzien van nieuwe kamernummers en plattegronden.

Een stralende entree
Op de gevel werd een mooie lichtbak aangebracht met duurzame LED-verlichting, volledig in de huisstijl 
van het hotel. Daarnaast werden de ramen van de entree beplakt met zelfklevend vinyl folies in goudkleur. 
De folies hebben een mooie, luxe uitstraling en een levensduur van minimaal 7 jaar.

Hotel interieurdecoratie
Om van het prachtige interieur van The Collector één geheel te maken werden de aluminium liftdeuren 
volledig gewrapt in donkergroene, matte folies. De liftdeuren hebben daarmee een luxere uitstraling 
gekregen en geven meer rust aan de ruimte. 
 
Daarnaast is er in het hotel luxe bewegwijzering aangebracht in de vorm van o.a. kamernummers en 
pijlen. Deel van dit bewegwijzeringsysteem zijn plattegronden op brushed gold dibond borden. Deze luxe 
plattegronden zijn in elke ruimte te vinden en bevorderen de veiligheid van het hotel.
 



Bij hotel The Collector werden hoogwaardige 3M folies aangebracht op onder andere de liftdeuren, de 
ramen en als wanddecoratie op de muren. De lift werd volledig gewrapt met donkergroene folies. De 
glazen pui werd voorzien van stroken glanzend gouden 3M folies en ook de deuren van de lift werden 
voorzien van een glanzende, gouden strook.

Folie heeft voordelen
Door te kiezen voor het gebruik van folie zijn er een aantal belangrijke voordelen van toepassing: 

• Folie heeft geen droogtijd en hecht direct op de ondergrond.
• Geen overlast van stank, rommel of geluid.
• Hotelkamers en lobby blijven gewoon in gebruik.
• Korte doorlooptijd van montagewerkzaamheden.
• Folie is duurzaam en geschikt voor intensief “gebruik”

Kwaliteit en expertise
Het gehele project valt onder het 3M MCS-garantieprogramma, waarmee Blomsma als 3M Platinum 
Select Partner de meest uitgebreide garanties kon afgeven. De jarenlange ervaring van Blomsma 
met soortgelijke renovaties en de kennis van de hotelbranche speelden voor The Collector een 
doorslaggevende rol. Na een inventarisatie op locatie bracht Blomsma een passend advies uit voor de 
uitvoering van de interieurrenovatie en aankleding middels folie. 



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
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 90 
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.

Wij werken o.a. voor: 


