INTERIEURDECORATIE
MEER BELEVING EN PRODUCTIVITEIT

TOTAALOPLOSSINGEN
Of je nu thuis bent, op je werk of op school, in de supermarkt of in het ziekenhuis: je wil
je prettig voelen. Decoraties, kleuren, afbeeldingen, teksten: samen bepalen ze de sfeer
en de uitstraling van het interieur. Ze dragen dus bij aan een aangename omgeving.
Mensen die zich prettig voelen op hun
werkplek presteren beter en zullen zich
minder vaak ziek melden. In een ziekenhuis
zullen patiënten sneller opknappen als ze
in een sfeervolle, vriendelijke ruimte verblijven en iedereen weet uit ervaring dat een
gezellige winkelomgeving uitnodigt tot een
langer verblijf. Ook in het onderwijs zorgt
een prettig interieur voor betere prestaties.
Full color en grafische interieurdecoraties zijn daarmee een onderdeel van ‘Het
Nieuwe Werken’ en de nieuwe economie.
De toepassingen van Blomsma spitsen zich
toe op vier kernonderwerpen: sfeer, werkomgeving, hygiëne en akoestiek. Wij bieden professionele oplossingen met behulp
van hoogwaardige laminaten en coatings,
geur absorberende folie, akoestisch dempende materialen en brandwerende stoffen.

VAN INITIATIE TOT REALISATIE
Wij ondersteunen u onder andere met de
volgende aspecten:
◾	Planning, sturing, begeleiding
◾	Uitstraling en ontwerp
◾	Materiaal- en decoratieadvies
◾	Productie en montage
◾	Kwaliteit en duurzaamheid
◾	Garanties en onderhoud
◾	Veiligheid en certificering
◾	En uiteraard... de prijs!
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BETOVERENDE ONDERWATER
WERELD IN HAAGSE HOFBAD
Een 50-meter bad, een recreatiebad, horecavoorzieningen en vergaderzalen: het splinternieuwe Haagse Hofbad biedt voor jong en oud, privé en zakelijk, zwemvertier, of je
nu topsporter bent of gewoon een dagje komt ontspannen. Als je het gebouw binnenstapt, waan je je in een andere wereld. En wie zich omkleedt, belandt in een geheimzinnige onderwaterwereld, compleet met haaien en zeewier!
Het Hofbad is ontworpen door architectenbureau VenhoevenCS architecture+urbanism. Het ontwerp oogstte in binnen- en
buitenland veel bewondering. Het zwembad werd zelfs genomineerd voor Gebouw
van het Jaar 2013.

INTENSIEF GEBRUIK

Kleedcabines voorzien van zelfklevend vinyl

Kees Kerver begeleidde vanuit Hermeta
Projectbouw het project: “Wij hebben
nagenoeg alle Haagse zwembaden
voorzien van kleedcabines en lockers.
Die samenwerking is de gemeente goed
bevallen. Onze cabines zijn bijvoorbeeld
goed bestand gebleken tegen intensief
gebruik.” De ontwerpers van VenhoevenCS architecture+urbanism wilden de

kleedcabines voorzien van een onderwaterwereld. Kerver: “Je kunt het decor laten
inbakken, maar dat is een kostbaar proces.
Het gebruik van zelfklevende folie kende ik
van de carwrappings en ik dacht dat als
het zich op auto’s goed zou houden, die in
weer en wind én in de zon staan, het in een
zwembad toch ook moest lukken. Zo kwam
ik uit bij Blomsma”.

“Folie is een voordeligere
oplossing.“
De gemeente wilde uiteraard zeker weten
dat folie zich goed zou houden in een
zwembad: “Er is altijd de kans dat mensen
gaan peuteren natuurlijk, maar je moet ook

rekening houden met de omstandigheden
in een zwembad: er zijn chloordampen,
het is vochtig en de ruimtes worden met een
hogedrukspuit schoongemaakt,” legt Kerver
uit.
Na een geslaagde proef in het Zuiderbad, kreeg Blomsma de opdracht de folie
voor het Hofbad te leveren. We hebben in
overleg met leverancier 3M gekozen voor
gegoten, zelfklevend vinyl. Dat is topkwaliteit folie en we kregen er goede garantie
op. Na de montage hebben we de randen
dichtgesealed, om te voorkomen dat men-

“Op alle wanddelen en deurtjes
kwamen aparte stickers. We hebben
daarover dus goed overleg gehad.”
Kees Kerver, Hermeta

sen het gaan lostrekken.”
Het resultaat is prachtig en bezoekers reageren enthousiast op de onderwaterwereld:
“De kleedruimtes hebben een leuke uitstraling en je merkt dat het aanspreekt. Mensen
reageren er positief op, ook bijvoorbeeld
tijdens rondleidingen!” aldus René den Hertog.

LEVENDE HERINNERINGEN IN
RESIDENTIE MOERMONT
Mensen die dementeren, herinneren zich de periode tussen hun achtste en 35e levensjaar het beste. In verzorgingshuis Moermont in Bergen op Zoom ontwierp interieurarchitecte Mireille van Driel van Livin’ ontwerp daarom een leefomgeving vol tastbare
herinneringen!
De behoeften en wensen van de dementerende bewoners zijn een belangrijke leidraad geweest bij het ontwikkelen van het
interieurconcept voor Residentie Moermont.
“Hun herinneringen moeten herkenbaar
zijn, want dan voelen ze zich veiliger” legt
Van Driel uit. Om dat veilige, herkenbare
gevoel te bereiken, creëerde ze rondom
een aantal thema’s een sfeer uit lang vervlogen tijden. Daarvoor worden diverse
visuals en materialen gebruikt, maar ook
meubels en accessoires. Van Driel: “Een
van de thema’s is bijvoorbeeld ‘high tea’.
Daarvoor hebben we een mooie kaptafel
gemaakt, waar mensen kunnen zitten en
zich mooi kunnen maken. Er staat een oude
linnenkast met ouderwets linnengoed, zeepjes en nachthemden, maar er is ook mooi
serviesgoed.

Blomsma Print & Sign heeft de visuals verzorgd die het ontwerp ondersteunen en ‘af’
maken. Er is onder andere speciale 3M
Muurfolie gebruikt met een print erop. Als
je deze folie verwarmt, neemt hij de vorm
van de muur aan. Dat geeft een spectaculair effect, omdat het lijkt alsof de visual
echt op de muur is gemaakt.

“We doen meer dan alleen
printen en plakken.”
SJIEK
Met name de grote variatie aan technieken en materialen maakte Moermont een
leuk en uitdagend project. De full color
afbeeldingen zijn soms meer dan levens-

Projectuitvoering volledig verzorgd door Blomsma

groot, maar ze gaan overal mooi op in het
totaalontwerp. Voor de structuurwanden,
de vlakke kastdeuren en de ramen zijn verschillende soorten zelfklevend vinyl gebruikt
voor een optimaal effect én optimale duurzaamheid. Zo heeft Livin’ ontwerp voor de
afdeling ‘Molen’ een foto van een molen
gemaakt. Die is in Delftsblauw verwerkt tot
een visual. Hij is geprint op speciale muurfolie en vervolgens uitgesneden en op de
muur van de afdeling gemonteerd.” Van
Driel is er blij mee: “Dit is mooi materiaal,
het glimt mooi en is net even sjieker dan
andere folies.”

Blomsma is nauw betrokken geweest bij het
hele traject. We hebben bijvoorbeeld de
locatie nauwkeurig opgemeten en gezorgd
dat alle ontwerpen en folies goed op maat
waren. Ook bij het ontwerp konden de collega’s van Print & Sign bijspringen: “We
doen meer dan alleen printen en plakken!
Livin’ ontwerp leverde bijvoorbeeld een ruw
ontwerp aan voor bepaalde visuals. Wij
zorgden vervolgens voor een goed dtpbestand en de juiste maten.” En het resultaat? Dat is spectaculair! Er is goed nagedacht over het ontwerp en iedereen die het
ziet, reageert erop. Al tijdens de montage
waren mensen enthousiast!

“Livin’ ontwerp maakt blij!”
Mireille van Driel, Livin’ ontwerp

ARAG RENOVEERDE HET
HOOFDKANTOOR
Open, toegankelijk en eenvoudig. Dat zijn een aantal belangrijke merkwaarden van
verzekeraar ARAG en dat moet het hoofdkantoor in Leusden dus uitstralen. Aan interieurarchitect Natasja Nicolaas van Nadinea de uitdaging dat concreet vorm te geven.
Haar opdracht: maak van het pand een ARAG-gebouw. Met behulp van interieurfolie
wist ze het interieur een tijdloze uitstraling te geven, die bovendien ‘helemaal ARAG is’!
In het kader van het ‘nieuwe werken’ heeft
ARAG haar hoofdkantoor in Leusden grondig verbouwd. Facility manager Arjan de
Heer was binnen ARAG verantwoordelijk
voor de renovatie: “We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én we willen meer
transparantie, zodat onze medewerkers
meer contact met elkaar hebben.”
Om dat te bereiken, is het gebouw
in overleg met een architect volledig
‘gestript’. Er zijn veel tussenwanden verwijderd of vervangen door glaswanden.

“Folie zorgt voor een extra dimensie!”

zocht ze beelden met steeds een andere
vorm en een andere beleving. Alle beelden
hadden wel een gemeenschappelijk thema,
namelijk natuur.

VEILIG JE WEG VINDEN

In verband met de veiligheid én om goed
de weg te kunnen vinden, zijn de glazen
wanden en glazen deuren voorzien van
folie. Nicolaas: “Ik heb ervoor gekozen
het gebouw te verdelen in kleurzones. Die
lopen verticaal, dus over de verdiepingen.
Iedere zone heeft zijn eigen kleur gekregen
en per verdieping zijn er verschillende visuals”.

Natasja Nicolaas ontwikkelde het concept.
Ze koos ervoor per afdeling het accent te
leggen op een bepaalde kleur. Daarbij

Voor het technisch advies en de montage
van de visuals en signing, schakelde Nicolaas Blomsma Print & Sign in: “Ik kende

Blomsma al van andere projecten en was
toen blij met de samenwerking. Het werkte
nu ook weer heel prettig: ik had één aanspreekpunt en de lijnen waren kort. We
konden dus snel schakelen.”

FOLIE-VERNUFT
Er zijn diverse ‘folie-hoogstandjes’ verwerkt
in het gebouw. Voor de deels rondlopende
glazen wanden en voor de glazen deuren
is Clearview folie van 3M gebruikt. Daarop
zijn de visuals geprint. Deze folie is zo
transparant, dat je niet ziet dat er folie is
gebruikt. Dat maakt het effect extra spectaculair.

“Geweldig om sfeer & beleving
toe te voegen aan een vernieuwde
kantooromgeving.”
Natasja Nicolaas, Nadinea

Blomsma verzorgde ook wandvisuals in
textielframes. Een aantal van deze visuals
is gevuld met akoestisch schuim om in de
grote werkruimtes het geluid te dempen.
Dat helpt een comfortabele werkomgeving
te creëren.
En tenslotte natuurlijk de hamvraag: wat
vinden de mensen van ARAG ervan? Arjan
de Heer formuleert het kort en krachtig:

“Die zijn wild enthousiast!”

KEUKENBLOKKEN IN
VERZORGINGSHUIZEN VAN
VIERSTROOM WEER ALS NIEUW
Zorgorganisatie Vierstroom biedt hulp, zorg en ondersteuning aan mensen die dat
nodig hebben. Als het kan thuis, maar als dat niet meer kan, in verzorgingshuizen of
kleinschalige woonprojecten. Onlangs werden 88 keukenblokken in drie verzorgingshuizen vernieuwd met 3M Di-Noc Interieurfolie.
Vierstroom werkt in het Groene Hart en
heeft diverse panden in de regio. Ze worden gehuurd van een woningbouwvereniging. Die liet op een gegeven moment
weten dat het tijd was voor onderhoud en
renovatie van een aantal appartementen,
vertelt Wimke Voormeulen, projectmanager Facilitair Vastgoed van Vierstroom:
“De vloeren, kranen en keukenblokken
van 88 appartementen moesten worden
vernieuwd. Dat is een fikse klus: als we de
keukens helemaal wilden vervangen, zou
dat voor de bewoners een flinke overlast
vormen.” De verschillende werkzaamheden
zijn gefaseerd uitgevoerd. De kranen werden eerst vervangen, vervolgens de vloerbedekking en daarna de keukens.

SNEL EN VOORDELIG
Voor de keukens koos Vierstroom voor renovatie met folie: “We hebben eerst gekeken naar de technische staat van de keukenblokjes en die viel wel mee. Daarom
hebben we besloten ze alleen een facelift
te geven,” aldus Voormeulen. In overleg
met Blomsma Print & Sign uit Zoetermeer
besloot Vierstroom de 88 keukenblokken te
voorzien van 3M Di-Noc Interieurfolie met
een mooie houtstructuur. Uitgangspunt was
dat de keukens lichter en frisser moesten
worden: “Blomsma kwam met een design
dat paste in onze wensen: wit met een lichtgrijs streepje,” vertelt Voormeulen. Het was
niet alleen financieel voordeliger dan com-

Klaar terwijl u slaapt!

pleet nieuwe keukenblokken aanschaffen,
maar ook veel sneller en gemakkelijker te
installeren.

GOEDE VOORBEREIDING
Blomsma maakte eerst een proefopstelling.
We wilden bijvoorbeeld zien hoe het dessin
in de lengte en in de breedte zou uitpakken
en wat voordeliger zou zijn qua materiaalgebruik. Ook dachten we aanvankelijk dat
we alle keukendeurtjes eraf zouden moeten halen, maar dat bleek helemaal niet
nodig te zijn. Dankzij de ervaring die de
proefopstelling opleverde, kon bovendien
een deel van het voorbereidende werk bij
Blomsma in de werkplaats worden gedaan.
Dat scheelde veel tijd bij het monteren zelf.

“Blomsma kwam met een design dat
paste in onze wensen.”
Wimke Voormeulen, Vierstroom

Het eindresultaat is prachtig vinden alle
partijen. En inderdaad konden de bewoners gewoon thuis blijven. Dat was voor
het team van Blomsma ook een bijzondere
ervaring. Sommige bewoners voelden zich
zo op hun gemak en hadden zo weinig last
van de renovatie, dat ze gewoon hun middagdutje deden. Werden ze wakker, hadden ze een prachtige, nieuwe keuken!

NIEUWE ‘LOOK’ VOOR KANTINE
BLOMSMA GROEP
Een behagelijke ruimte, die ook representatief en functioneel is? Dat kan prima, bewijst
‘het kantineproject’ van Blomsma Groep. Directeur Willem Heijboer vroeg zijn team de
bedrijfskantine aan te pakken. Ze kregen de vrije hand en ontwikkelden een totaalconcept, waarin ook de bewegwijzering en vluchtroutes werden opgenomen. Het resultaat
is prachtig geworden: de kantine is gerestyled tot een representatieve, sfeervolle én
veilige ruimte.
“We ontvangen als Blomsma Groep
regelmatig relaties,” legt directeur Willem
Heijboer uit. “Je eigen pand is dan het eerste visitekaartje. Er komen veel architecten
en ontwerpers bij ons over de vloer, dus
ons gebouw biedt een goed podium om
te laten zien wat we kunnen.” De bedrijfskantine in Zoetermeer was echter een wat
ondergeschoven kindje.

Stijlvol signplan past naadloos in representatief interieur

Heijboer: “Ik vond de kantine kaal en
ongezellig. We gebruiken de ruimte als
lunchruimte, maar ook voor personeelsbijeenkomsten en om presentaties te geven.
Ik wilde er een behagelijke, comfortabele
ruimte van maken, zonder dat het zou
inboeten aan functionaliteit.” Heijboer

vroeg zijn collega’s van Blomsma Print &
Sign en van Blomsma Signs & Safety de
kantine te restylen tot een prettige, representatieve ruimte.

VEILIG, DUIDELIJK ÉN FRAAI
Bijzonder aan het project ‘Kantine’ is dat
ook de bewegwijzering in het ontwerp is
betrokken: “De vluchtroutes en plattegronden moeten voldoen aan wettelijke eisen en
moeten passen in het geheel,” aldus Kristi
Vermeulen. “En ook de bewegwijzering
moet natuurlijk duidelijk zijn, anders raken
mensen de weg kwijt.” Vaak veroorzaken
de noodverlichtingsarmaturen met vluchtwegsymbolen een grote stijlbreuk met de

rest van het interieur. Vermeulen: “Wij hebben daarom gekozen voor D-Sign frames
in grey-metallic. De borden zijn opvallend,
maar stijlvol én ze voldoen aan de voorschriften.”

“Je eigen pand is het eerste
visitekaartje. Er komen veel
architecten en ontwerpers bij ons
over de vloer, dus ons gebouw
biedt een goed podium om te
laten zien wat we kunnen.”

“Ik ben ook blij dat de veiligheidssignalering zo mooi is geïntegreerd.”
Willem Heijboer, Blomsma Groep

Het meubilair van de kantine, houten tafels
en rode stoelen, maken het natuurlijke ontwerp helemaal ‘af’. Heijboer is er erg tevreden over: “Ik vind het zeer geslaagd. Ik
ben ook blij dat de veiligheidssignalering
zo mooi is geïntegreerd. Het is een belangrijk aspect in het interieur, dus daar moet je
goed en serieus mee omgaan. Deze oplossing combineert veiligheid en duidelijkheid
met een fraai ontwerp.”

VERGADEREN IN DE BALLENBAK
Ooit is retailer Coolblue begonnen als ambitieuze vriendenclub. Inmiddels levert de
keten in de Benelux consumentenartikelen via ruim 325 gespecialiseerde webshops en
via zeven fysieke winkels. Het bedrijf groeit hard en in september 2012 betrok de inmiddels flink uitgedijde vriendengroep een nieuw hoofdkantoor aan het Weena in Rotterdam. Samen met Blomsma Print & Sign werkte Coolblue een aantal bijzondere vergaderruimtes uit, die helemaal passen in de visie van het bedrijf: ‘alles voor een glimlach’.
Het ene moment loop je een Tetris-level in,
het andere moment sta je tussen de touwen
en de boomstammen in een apenkooi…
De ruimtes zijn totaal verschillend, maar ze
hebben één ding gemeen: ze roepen verrassing én een glimlach op. En daarmee
hebben ze grote invloed op de werksfeer
legt marketeer Thijs de Vlaming van Coolblue uit: “Wij geloven bij Coolblue dat je
het beste uit jezelf én uit je klanten haalt,
als je kunt verwonderen. Het beste bewijs
voor die stelling is het gewoon te doen,
zodat mensen het zelf kunnen ervaren.” En
zo kun je op het Coolblue-hoofdkantoor
relaties ontvangen in de ballenbak of vergaderen in de Tetriskamer.
Coolblue ontwikkelt zelf de concepten en
zorgt voor het ontwerp en design. Blomsma

Print & Sign heeft de productie en montage
van de signing in de gangen verzorgd én
de opvallende visuals in een aantal themaruimtes.

“Wij vragen hoge kwaliteit
en flexibiliteit en dat
ervaren we bij Blomsma.”
De Vlaming: “Blomsma had al een kantoorruimte en enkele winkels voor ons
gerestyled. Die samenwerking verliep heel
goed: wij vragen hoge kwaliteit en flexibiliteit en dat ervaren we bij Blomsma.
Bovendien zijn de mensen van Blomsma
erg betrokken en denken ze goed met ons
mee.”

Themakamers op het hoofdkantoor van Coolblue

DOORDACHT ONTWERP
Blomsma heeft voor de interieurs zelfklevend vinyl gebruikt, dat helemaal op maat
is gemaakt en is bedrukt met de ontwerpen
van Coolblue. De kamers hebben prachtige, goed doordachte ontwerpen met een
strakke vormgeving. Zo lijkt het alsof de
blokken op de vloer in de ballenbak-kamer
doorlopen op de muur, er zijn bijpassende
decoratieve elementen ontwikkeld zoals een
grote lolly en ook het meubilair is helemaal
geïntegreerd in het ontwerp.
Blomsma is al in een vroeg stadium bij het
project betrokken en dat werkt prettig. Verwonderen betekent bij Coolblue: verwachtingen overtreffen, iets anders doen dan een
ander.

“Alles voor een glimlach”
Thijs de Vlaming, Coolblue

Het mag duidelijk zijn: vergaderen in een
‘ballenbak’ of apenkooi roept emotie op: “Er
gaat geen dag voorbij zonder rondleiding
door ons pand. Iedereen die bij ons langskomt, is verrast en gaat als vanzelf glimlachen,” aldus De Vlaming.

SPECTACULAIRE FOTO’S ZORGEN
VOOR VERBINDING
In augustus 2013 betrok klachteninstituut KiFiD een nieuw kantoorpand in Den Haag.
Desenco Group begeleidde zowel de zoektocht naar nieuwe huisvesting als de herinrichting van het nieuwe gebouw. Voor het nieuwe interieurontwerp schakelde Desenco
Group het Haagse architectenbureau Graziosi Progetti in. Blomsma zorgde voor een
spectaculaire visual. Saillant detail: de fotografie daarvan is óók door Blomsma gedaan!

Moderne, frisse uitstraling

Advies- en managementorganisatie Desenco Group biedt haar relaties de mogelijkheid om het hele huisvestingstraject bij
één partij onder te brengen. “Dat betekent
dat we samen met onze klanten onderzoeken welke eisen er aan de huisvesting worden gesteld, dat we op zoek gaan naar
geschikte locaties én vervolgens de inrichting begeleiden,” legt projectleider Anand
Harnam uit. “Het gebouw is al wat ouder
en was enigszins gedateerd. We hebben
daarom architectenbureau Graziosi Progetti in de arm genomen voor de herinrichting van het interieur en om het eigentijdser
te maken.” Uitgangspunten bij het interieurontwerp waren openheid en transparantie
vertelt architect Sander Haan van Graziosi
Progetti.

CONTRASTEN
Een nieuwe trap verbindt nu beide verdiepingen en grote visuals verbinden de kantoorruimtes met elkaar én met het karakteristieke Haagse centrum. Om die verbinding
te realiseren, wilde de architect foto’s van
de omgeving gebruiken: “We zochten
naar een goede mix tussen het groen en
de gebouwen. Daarnaast wilden we in het
beeld sterke contrasten,” aldus Haan. Om
aan te sluiten bij het gebouw, maar er tegelijk een eigentijdse draai aan te geven, koos
de architect voor zwart-wit foto’s. Foto’s van
voldoende kwaliteit die aan alle eisen voldeden, bleken echter onvindbaar: “Uiteindelijk kwam Blomsma op eigen initiatief
met een voorstel,” vertelt Anand Harnam.

“Peter Trimbos, voormalig projectleider bij
Blomsma, is ook een enthousiast fotograaf.
Hij heeft speciaal voor dit project foto’s
gemaakt. Daarmee hadden we precies de
goede mix tussen ‘groen’ en skyline.” Ook
Haan is enthousiast over de foto’s: “Het
effect is bijzonder goed. De zwart-wit foto’s
zorgen ervoor dat het pand een moderne,
frisse uitstraling krijgt.”
Zijn de foto’s al bijzonder, de montage van
de visuals is dat ook. De beelden lopen
namelijk helemaal door over de lange
zijden van de ruimte: over de muren, de
deuren en zelfs de brandhaspelkasten en
de kozijnen. De foto’s zijn daarom geprint
op diverse materialen. Harnam: “Het is
een combinatie geworden van naadloos
AIRTEX-behang en zelfklevend vinyl. Blomsma zorgde in nauw overleg met Desenco

“Samen met onze klanten
onderzoeken we welke eisen er aan
de huisvesting worden gesteld.”
Anand Harnam, Desenco Group

Group en Graziosi Progetti voor het printwerk en de montage van de visuals. Het
effect is spectaculair vindt Haan.
In alle opzichten is het een geslaagd project vindt Harnam: “Zowel budgettair als
wat betreft samenwerking en uitvoering is
dit een perfect project geweest.” Net als
de medewerkers van KiFiD is ook architect
Sander Haan tevreden: “Het was een perfecte samenwerking met Desenco en Blomsma en het was bovendien één van de snelste projecten uit mijn carrière!”
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M POSTERS • JAARVERSLAGEN • KALENDERS • KLAPWISSELLIJSTEN • KLEURENPRINTS • KLEURENPRINTS GROOTFORMAAT • KOPIEEREN • LATTENBORDEN • LAY OUT •
EIDINGMARKERING • LICHTBAKKEN • LICHTRECLAME • LOCKOUT-TAGOUT • LOGO EN HUISSTIJL • LOGO-ONTWERP • LOW LOCATION LIGHTING • MAILING • MARITIEME
GNALISATIE METINGEN • MONTAGE • MONTAGEPLATTEGRONDEN • NABEWERKING • NABEWERKING XL • NEONRECLAME • NIEUWSBRIEVEN • NORMEN EN ADVIES •
FFSHORE SIGNALISERING • ONDERHOUDSCONTRACTEN • ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN • ONTWERP • OPMAAK • P-SIGN • PARKEERBORDEN • PERSONALISEREN
PICTOGRAMMEN • PLAATSING • PLASTIFICEREN • PLATTEGRONDEN • PLOTSERVICE • PORTAALBORDEN POSTER • PPC • PRESENTATIESYSTEMEN • PRINT OP PLAAT •
RINTEN EN KOPIEEREN • PRODUCTINFORMATIEBLADEN • PROJECTBEWEGWIJZERING • RAAMBELETTERING • RAAMDECORATIES • RECLAMEBORDEN • RECLAMEMASTEN •
ECLAMEZUILEN • REPRODUCTIE • RETROREFLECTERENDE FOLIE • SAMENGESTELDE BORDEN • SCANNEN • SCOTCHPRINT GRAPHICS • SHOWROOM INRICHTING • SPANDOEKEN
SPECIALS • STANDWANDEN • STEIGERDOEKEN • TANKINDENTIFICATIE • TECHNISCHE ILUSTRATIES • TECHNISCHE TEKENINGEN • TEKENWERK • TENTOONSTELLINGEN
TRAMRECLAME • TRAPMARKERING • TRAPSTICKERS • U-SIGN • UITHANGBORDEN • VEILIGHEIDS BROCHURES • VEILIGHEIDSBORDEN • VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VEILIGHEIDSMARKERING • VEILIGHEIDSPLATTEGRONDEN • VEILIGHEIDSPOSTERS • VEILIGHEIDSSIGNALERING • VEILIGHEIDSSIGNALISATIE • VERKEERSBORDEN
VINYLTEKSTEN • VISITEKAARTJES • VITRINEKASTEN • VLAGGEN • VLOERMARKERING • VLOERSTICKERS • VLUCHTROUTEMARKERING • VLUCHTWEGSIGNALERING
VRACHTWAGENBELETTERING • WANDDECORATIE • WANDEN • WINKELINRICHTING • ZEEFDRUK • ZUILEN • ZWART-WIT POSTERS • ZWART-WIT PRINTS
NIEUWSGIERIG?
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw interieurdecoratie? Neem vrijblijvend
contact met ons op!

Blomsma Print & Sign
Storkstraat 1-3
2722 NN Zoetermeer
Postbus 360, 2700 AJ Zoetermeer
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079 330 10 00
interieurdecoratie@blomsma.nl
interieurrenovatie@blomsma.nl
blomsma.nl/printensign
versie februari 2015

