
EEN NIEUWE UITSTRALING VOOR RIJNZATHE 7

Blomsma Print & Sign heeft in opdracht van Rendon Onderhoudsgroep BV de gevelrenovatie van 
Rijnzathe 7 in Utrecht mogen verzorgen. Met hoogwaardige folies van 3M hebben onze monteurs diverse 
onderdelen in de gevels voorzien van een nieuwe kleur en daarmee een nieuwe, frisse uistraling.

CASE STUDY:
GEVELRENOVATIE VAN RIJNZATHE 7 



Opdrachtgever: Rendon Onderhoudsgroep BV 
 
Blomsma Print & Sign heeft de gevelrenovatie van Rijnzathe 7 in Utrecht mogen verzorgen. Het pand is al 
wat ouder en was toe aan een nieuwe, frisse uitstraling. Er is daarom gekozen voor het omkleuren van de 
kozijnen en gevelpanelen met folie. 

Naast een dieptereiniging van de gevel en het verbouwen van de entree, zijn diverse elementen in de 
gevel omgekleurd als onderdeel van de revitalisatie van het bedrijfspand. Al de gebouwhoge blauwe 
puien en draaiende delen zijn gewrapt in donkergrijze 3M folie. Dezelfde hoogwaardige folies zijn 
gebruikt voor de oranje gevelpanelen binnen de zilver geanodiseerde raamkozijnen. Het frisse nieuwe 
uiterlijk van Rijnzathe 7 kan zo weer een lange tijd mee en is aantrekkelijker voor potentiële huurder.
 
De folies van 3M die zijn gebruikt voor dit project hebben een levensduur van minimaal 10 jaar. Het frisse 
nieuwe uiterlijk van Rijnzathe 7 kan zo weer een lange tijd mee. 
 
De nauwkeurige montage van de folies is gedaan door onze eigen monteurs, die hiervoor speciaal 
zijn opgeleid. Naast plaktrainingen beschikken zij over alle relevante veiligheidscertificaten. Het gehele 
project valt onder het 3M MCS-garantieprogramma, waarmee Blomsma als 3M Platinum Select Partner 
de meest uitgebreide garanties kon afgeven.



Het pand aan de Rijnzathe 7 in Utrecht hebben we mogen voorzien van een nieuwe uitstraling 
met hoogwaardige 3M folies. Naast een nieuwe uitstraling zorgen de folies voor een nieuwe 
conserveringslaag. Een éénlaags conserveringssysteem is snel aan te brengen en geeft daardoor 
minder overlast dan schilderwerk. De door en door gepigmenteerde folie heeft bovendien een constante 
laagdikte. Op de lange termijn zijn de folies dus niet alleen duurzamer, maar ook vele malen voordeliger 
dan schilderen.

HOOGWAARDIGE FOLIES VAN 3M

“Er is gebruik gemaakt van hoogwaardige 3M folies voor een 
levensduur van minimaal 10 jaar”.



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: 


