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BLOMSMA GROEP

WELKOM BIJ BLOMSMA
Bij het samenstellen van deze brochure worden we er aan herinnerd welke weg we als bedrijf hebben
afgelegd om hier te komen. Na onze oprichting in 1979 zijn we uitgegroeid tot één van de grootste
signbedrijven van Nederland met 120 medewerkers en 4 vestigingen in Nederland en Duitsland.
Onze activiteiten zijn opgedeeld in vijf zelfstandig opererende divisies die onderling veel van elkaars
expertise en capaciteiten gebruikmaken.
De belangrijkste factor in ons bestaan en onze groei zijn onze klanten. Door de jaren heen is het een
plezier om met onze klanten te werken, van klein tot groot en van de lokale retailer tot het grootste olieen gasconcern ter wereld. Door de feedback van onze klanten, zijn wij in staat gesteld ons assortiment
aan producten en diensten af te stemmen op de behoeften in de markt. Kwaliteit en innovatie zijn hierbij
kernwoorden in onze aanpak, wat er toe leidt dat Blomsma dé partij is voor de opdrachtgever die door
middel van signalering in welke vorm dan ook, haar doelgroep wenst te bereiken.
In deze brochure heten wij u welkom bij Blomsma door u een beknopt overzicht te geven van onze
producten en diensten per divisie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.blomsma.nl
of naar de website(s) van onze divisies.

In overeenstemming met de geldende wetgeving, realiseert Blomsma Signs &
Safety projectmatig veiligheidssignalering en procesidentificatie. Wij vertalen
uw veiligheidsbeleid naar uniforme en duurzame veiligheidssignalering.
Blomsma Signs & Safety heeft vestigingen in Zoetermeer, Hoogezand en
Oldenburg (Duitsland) en bedient de industrie t/m de maritieme sector.
Blomsma Signs & Safety is ISO 9001 en VCA-gecertificeerd.
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Blomsma Print & Sign is actief op het gebied van signing en interieurdecoratie.
Onze werkzaamheden voor bedrijven varieren van interieurfolie tot wagenparkbelettering en van akoestische interieur panelen tot lichtreclames.
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Blomsma RetailSigning is gespecialiseerd op het gebied van Instore & Outstore
Signing. Wij ondersteunen retailers op het gebied van visuele communicatie die
bijdraagt aan de vindbaarheid, sfeerbeleving en omzet van uw winkel(keten).
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Blomsma PrintMedia verzorgt allerlei vormen van visuele communicatiemiddelen en presentatiemiddelen voor bedrijven, instellingen en
overheidsinstanties. Wij leveren printwerk van hoge kwaliteit en zijn daarnaast
een van de leidende spelers op het gebied van archief digitalisering (scannen).
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Blomsma Safety Components levert Lockout Tagout producten, veiligheidssignalering, leidingmarkering en Anti-Splash tapes. Hier kiest u ervoor om de
montage- en project- werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Wij leveren
uitsluitend kwaliteitsproducten tegen de beste prijs, van een goede kwaliteit en
met levertijdsgarantie.
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BLOMSMA SIGNS & SAFETY

VEILIGHEIDSSIGNALERING
Met veiligheidssignalering creeërt u een veilige werkomgeving
voor uw medewerkers, leveranciers en bezoekers. Bij ons kunt u
terecht voor advies, inventarisatie en montage van de volgende
onderdelen op het gebied van veiligheidssignalering:
•
•
•
•
•
•
•

Vluchtwegmarkering
Vluchtroutegeleiding

(Low Location Lighting)
Brandpreventie en reddingsmiddelen signalering
Veiligheidszone
en samengestelde borden
EX zone signalering
Laad- & losplaatssignalering
Veiligheidsmarkering

LEIDINGMARKERING
Leidingmarkering wordt toegepast om primair gevaarlijke
stoffen in leidingen aan te duiden. Tijdens operationele en
onderhoudswerkzaamheden draagt leidingmarkering bij aan de
veiligheid en het efficiënt opereren van installaties.
• G
 eschikt voor (petro)chemische-, offshore, industrie en
waterzuiveringsinstallaties en schepen
• Conform NEN-3050, DIN2403, ISO-14726 of NORSOK
• Wettelijk verplicht vanuit de EU 92-58, ARBO-regelingen en
Belgisch Koninklijk Besluit
• Ook toe te passen op leidingsystemen met wisselende media
• PolyesPro® leidingmarkering
• 3
 M™ Certified Safety Sign Installers™

TANKMARKERING
Opslagtanks dienen gemarkeerd te worden conform de
Europese richtlijnen, Nederlandse Arbowetgeving en Belgisch
Koninklijk Besluit. Gegevens als tankinhoud, tanknummer, GHSpictogrammen, ISO-symbolen en de NFPA-gevarendiamant
op een tankmarkering zijn waardevolle informatie voor een
beheerder, onderhoudsdienst en hulpdiensten.
• NFPA-diamant, GHS-pictogrammen en ISO-symbolen
conform CLP-wetgeving
• Individuele markering of overzichtsborden

Scotchcal™
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BLOMSMA
SIGNS
PRINT
&&
SAFETY
SIGN

5

VLUCHTWEGSIGNALERING
Vluchtwegsignalering is een onderdeel van het complete
ontruimingsplan. Het duidelijk signaleren van de vluchtroute
is noodzakelijk om een ontruiming te bespoedigen.
•
•
•
•
•
•

Inventarisatie, advies en montage
Nalichtende en reflecterende signalering
Conform ISO-7010 en ISO-24409
Primaire en secundaire route indicatie
Koppeling met ontruimingsplattegronden
Te combineren met vluchtroutegeleidingssysteem

ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN
Een ontruimingsplattegrond is een voor iedereen begrijpelijke
en goed leesbare plattegrond van het gebouw of de sectie
waar u zich bevindt. Hierop staat essentiële informatie over de
mogelijke vluchtwegen in geval van een calamiteit.
Wij voorzien ook in ander veiligheidskundig tekenwerk,
waaronder:
•
•
•
•

Calamiteiteninstructies
V
 eiligheidsplattegronden
Gebruiksvergunningtekeningen
Brandweeraanvalsplantekeningen

3D IMPRESSIE & ATEX/EX BORDEN
Locaties waar wordt gewerkt met gevaarlijke gassen en
explosieve stoffen, dienen conform ATEX153 als EX zones
gemarkeerd te worden.
•
•
•
•

 olgens Europese richtlijn 1999/92/EG (ATEX153)
V
Samengestelde borden met veiligheidssymbolen
Borden uitgevoerd in foto-, 2D- of 3D impressie
Ook toepasbaar voor tank- & parkoverzichten
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BLOMSMA SIGNS & SAFETY

VLUCHTROUTEGELEIDING
Met de juiste vluchtroutegeleiding is de vluchtroute ook bij een
ontruiming of calamiteit in het donker of door rookontwikkeling
duidelijk zichtbaar. Wij adviseren u in het gehele traject van
engineering, installatie en metingen t/m certificering conform ISO
normeringen.
•
•
•
•

Conform ISO 16069, ISO 15370 en IMO resolutie A.752(18)
Hoge lichtopbrengst
Toe te passen op schepen, installaties en gebouwen
Sluitend systeem met instructiekaarten

PROCESIDENTIFICATIE (TAGGING)
Onze procestagging producten bieden duidelijkheid, een
essentiële voorwaarde om een locatie efficiënt en veilig te
opereren. Ieder element dat bijdraagt aan een proces wordt
voorzien van een label of etiket met nummer of codering. Wij
bieden verschillende taggingsmogelijkheden:
•
•
•
•

 fsluiter codering
A
Equipment markering
Line-nummering
Specifieke coderingen

ANTI-SLIP MATERIAAL
Anti-slip materialen op trappen, looppaden of kooiladders
voorkomen slip-, glij- en valpartijen. De materialen zijn te
bevestigen op bijna iedere ondergrond, verkrijgbaar in
verschillende materialen en kleurencombinaties.
•
•
•
•
•

o.a. looppad-, markeer- en hand-aan-leuning panelen
Laddersport profielen
Trapneuzen en -panelen
Antislip-covers, -tapes, -folies en -coatings
Advies, inventarisatie en montage
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BLOMSMA PRINT & SIGN

INTERIEURDECORATIE MET FOLIES
Door het interieur van uw bedrijf te voorzien of renoveren met
interieurfolies, kunt u een aangename en functionele sfeer
creëren. Sfeerbeelden op de wand en privacyfolie op glas
dragen bij aan een prettige werkomgeving.
•
•
•
•

 M™ DI-NOC interieurfolies
3
Privacyfolies op glas
Wanddecoraties
Glasdecoraties

DI-NOC

GEVELRENOVATIE MET FOLIE
Het optisch renoveren van uw gevel draagt bij aan een positief
imago van uw bedrijf. Onze meerlaagse folies zijn speciaal
ontwikkeld om grauwe, verweerde gevels om te kleuren en van
een nieuw ‘jasje’ te voorzien. Dit kan in de vorm van één effen
kleur maar ook voorzien van grafische uiting/logo/sfeerbeeld.
• T oe te passen op kunststof, aluminium en ruwe materialen
• Geveldelen en kozijnen
• Folie plakken gaat snel en geeft minder overlast dan
schilderen

WAGENPARKBELETTERING
Wij voorzien uw (bedrijfs-)wagen, vrachtwagen of trailer van
uw bedrijfslogo en/of reclameuiting. Van losse stickers tot een
complete carwrap of truckwrap. Wij zijn 3M™ Gecertificeerd
Preferred Carwrapper™.
•
•
•
•

 agenpark belettering
W
Carwraps
Vrachtwagenbelettering
Treinwraps

BLOMSMA PRINT & SIGN

9

ZONWERENDE FOLIE
Onze zonwerende folies op uw ramen zijn de oplossing voor
een aangenaam werk- en woonklimaat in panden met grote
glazen puien. Zonwerende folie werkt energiebesparend en dus
kostenverlagend. Het blokkeert 99,9% van de UV straling.
•
•
•
•

L ange garanties op 3M™ folies
Verlaging van temperatuur tot 8 °C
Goedkoper dan vervangen van beglazing
Toe te passen op bijna alle glassoorten

GEVELSIGNING & LICHTRECLAMES
Verzorgde en opvallende gevelreclame is van belang om uw
merk te bouwen. Verlicht of onverlicht, een lichtbak of een
spandoekframe; wij zorgen ervoor dat uw pand opvalt. Wij
helpen u ook bij het verkrijgen van de juiste vergunningen.
•
•
•
•

 eonreclame
N
Lichtbakken
Doosletters
Spandoekframes

INTERNE & EXTERNE BEWEGWIJZERING
Wij voeren bewegwijzering geheel in uw huisstijl uit zodat
personeel en bezoekers gemakkelijk hun weg kunnen vinden in
uw pand of op uw terrein. Een bewegwijzeringsplan omvat waar
en op welke locatie borden komen te staan of hangen en wat er
op die borden staat.
•
•
•
•

 eclamezuilen met en zonder verlichting
R
Rijrichting, routing (parkeergarages) en verkeersstromen
Etage en kamer/ruimte aanduidingen
Implementatie eigen huisstijl mogelijk
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BLOMSMA PRINT & SIGN

VEILIGHEIDSFOLIE
Veiligheidsfolie kan worden ingezet als doorvalbeveiliging
(kinderopvangen, scholen, ziekenhuizen) maar ook als
inbraakwerende folie. Er is zelfs een variant die explosies kan
weerstaan.
•
•
•
•

Houdt gebroken glas bij elkaar en voorkomt doorvallen
Blokkeert 99,9% van de UV-straling
Nauwelijks zichtbaar
Toe te passen op bijna alle glassoorten

WANDDECORATIES & FOTOBEHANG
Wanddecoraties op kantoor, in winkels of publieke ruimten
dragen direct bij aan een prettige en sfeervolle omgeving.
Wij voorzien gladde en gestructuurde ondergronden van
wandvullende decoraties met naadloos fotobehang.
• A
 irtex fotobehang
• Zelfklevend vinyl
• Grootformaat prints op maat

AKOESTISCHE PANELEN
Geluidsoverlast is een van de zaken die ervoor zorgt dat mensen
stress ervaren in een werkruimte. Akoestische panelen zorgen
niet alleen voor een veel betere akoestiek, maar kunnen ook nog
eens voorzien worden van sfeerbeelden.
• V
 erbetert de akoestiek in de werkruimte
• Als afscheidingswand, in vergaderruimten of flexplekken
• Te voorzien van sfeerbeelden
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BLOMSMA RETAILSIGNING

VISUAL MERCHANDISING
Met de juiste winkelpresentatie vergroot u de beleving van de
klant. Met visual merchandising maakt u uw winkel tot een
aantrekkelijke plek om tijd te besteden.
•
•
•
•

 inkelpresentatie: advies, productie en montage
W
Formule restyling: ontwerp, advies, montage
Winkel restyling
Product promotie materialen

INSTORE & OUTSTORE SIGNING
Uw winkel en merk dient op te vallen in de winkelstraat en
eenmaal in de winkel, dienen bezoekers hun weg te kunnen
vinden naar uw producten. Daar zorgt instore- en outstore
signing voor.
•
•
•
•
•
•

Gevelsigning
Raamsigning
Wandsigning
Schapsigning
Plafondsigning
Routing

POS MATERIAAL
Wij bieden een groot pakket aan presentatiemiddelen voor
uw winkel of showroom. Desgewenst maken wij ontwerpen,
adviseren wij u en kunnen zelfs een gehele restyling van uw
winkel verzorgen.
•
•
•
•
•

Billboards, abri’s en posters
Raamstickers en vloerstickers
Displays en schapkaarten
Reclameborden en wandpanelen
Banners, spandoeken en vlaggen

PRINTSOLUTIONS
SCANSOLUTIONS
MEDIASOLUTIONS
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BLOMSMA PRINTMEDIA

DIGITAAL DRUKWERK
Digital drukken is de nieuwe standaard voor al uw drukwerk:
uitstekende kwaliteit en al mogelijk in oplages vanaf één
exemplaar.
•
•
•
•

Reclameposters
Flyers, brochures, documentatie, technische tekeningen
Cursusmaterialen, presentatiemappen
Briefpapier, enveloppen, visitekaartjes

ARCHIEF DIGITALISERING
Wij scannen uw archief vakkundig en snel en gaan zorgvuldig
om met uw archieven. Door uw archief te digitaliseren bespaart
u ruimte en kosten en kunt u het archief snel doorzoeken door
letterherkenning (OCR).
•
•
•
•
•

 naloge archieven
A
Dossiers en documenten
Microfilms en fiches
Boeken en magazines
Tekeningen

PRESENTATIEMATERIALEN & SPECIALS
Wij leveren presentatiematerialen voor de aankleding van
events, winkels en voor productpromoties. Wij adviseren,
produceren en monteren met ons eigen team en kunnen u
razendsnel van dienst zijn.
•
•
•
•
•
•

 vent aankleding
E
Productpromoties
Showroom of beursstand aankleding
Presentatiematerialen
Lasergraveren op vele materialen
Marketingondersteunende communicatiemiddelen

SAFETYPRODUCTS
LOCKOUTPRODUCTS
REPAIR PRODUCTS
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BLOMSMA SAFETY COMPONENTS

LOCKOUT TAGOUT
Lockout tagout zorgt ervoor dat machines en andere
krachtbronnen worden uitgeschakeld tijdens onderhouds- en
herstelwerkzaamheden. Wij leveren een compleet pakket LOTO
hangsloten en labels en kunnen d.m.v. een LOTO audit bepalen
welke sloten voor u van toepassing zijn.
•
•
•
•
•

 angsloten
H
Accessoires
Tagout & labels
Vergrendeling
LOTO gepersonaliseerde wandborden

ANTI SPLASH TAPES
Onze speciaal ontwikkelde Anti Splash tapes voorkomen
lekkages en sprayouts op leidingkoppelingen, appendages en
flensaansluitingen. Deze tapes hebben een drukbestendigheid
van tussen de 15 en 50 bar.
• A
 nti Splash tapes
• Pipe Repair tape
• Damage control kit

VEILIGHEIDSPRODUCTEN
Wij bieden een groot pakket aan veiligheidsproducten en losse
veiligheidssignalering. U bestelt deze snel en gemakkelijk via
onze webshop.
•
•
•
•
•

 caffpad®
S
Afzetlint
Vloerborden
Magprotect, als bescherming van scherpe stalen hoeken
ISO 7010 veiligheidssignalisatie
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BLOMSMA GROEP

OVER BLOMSMAGROEP
SIGNMAKERS IN HART EN NIEREN
Visuele communicatie is ons ambacht en hoge kwaliteit onze maatstaf. Onze mensen, processen en systemen
zijn er allemaal op gericht om ieder signproject binnen de gestelde termijn en met de hoogste mogelijke
kwaliteit op te leveren. Met onze eigen printcapaciteit ten behoeve van onze signoplossingen en ons team
van ervaren projectleiders, willen wij de totaalleverancier zijn die niet alleen maar snel levert, maar ook met u
meedenkt om het probleem achter de vraag op te lossen.
Onze signproducten informeren mensen, maken de connectie tussen de mens en de locatie, zorgen voor
herkenbaarheid en duidelijkheid op een consistente manier. Wij snappen de uitdagingen die u heeft om uw
signing effectief in te zetten en tegelijkertijd kostenbewust bezig te zijn. De Blomsma-aanpak en ons verhaal
is uniek en bestaat uit meerdere elementen: productie in eigen huis, (VCA-) gecertificeerde montageteams,
een ervaren en kwalitatief team van projectleiders en engineers, een consistent hoog niveau dat o.a. door
3M wordt gewaardeerd met het hoogst haalbare niveau voor leveranciers in de signmarkt en een actief MVO
beleid.

PRODUCTIE IN EIGEN HUIS
Dankzij eigen productie zijn wij in staat om projecten snel
op te leveren en maatwerkoplossingen te bieden. Dankzij
3M™ productiemethodes, bent u verzekerd van kwalitatief
hoogstaande producten met een lange levensduur die
bestand zijn tegen de weerselementen.

VCA-GECERTIFICEERDE MONTEURS
De montage van signing gebeurt door onze eigen VCAgecertificeerde monteurs. Bij al onze werkzaamheden
geldt nationale of internationale wetgeving als basis voor
veilig werken. Daarom krijgen onze medewerkers op
regelmatige basis machinetrainingen, trainingen voor het
gebruik van hoogwerkers, glazenwassersgondels, etc.

BLOMSMA GROEP
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3M™ PLATINUM GRAPHIC SELECT
PROVIDER™
Blomsma is een 3M™ Platinum Graphic Select Provider™.
Dit is het hoogst haalbare niveau voor leveranciers in
de signmarkt. Dit betekent dat iedere Blomsma divisie
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.

MVO STAAT CENTRAAL VOOR BLOMSMA
Blomsma hecht grote waarde aan MVO. Het MVO-beleid
is een speerpunt binnen onze missie en is gebaseerd
op de waarden People, Planet en Profit. De mens
staat centraal in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Wij
investeren in hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling en
bieden ook kansarme arbeidskrachten de mogelijkheid
zich te ontwikkelen bij Blomsma. Hiertoe hebben
wij in Zoetermeer het SEBO-keurmerk ontvangen.
Vanuit betrokken ondernemerschap investeren wij in
milieuvriendelijke middelen zoals PVC-vrije materialen,
FSC-papier en milieuvriendelijkere printtechnologieën. Wij
vertalen de term ‘profit’ liever in ‘prosperity’. Door winst te
maken kunnen wij investeren in mensen, middelen en de
marktomgeving.

ONS VERHAAL
Gestart in 1979 als teken- en adviesbureau wat zich
bezighield met technisch tekenwerk, technisch illustratief
tekenwerk en veiligheidsplattegronden, heeft Blomsma
zich in ruim 40 jaar ontwikkeld tot een moderne en
klantgerichte totaalleverancier op het gebied van visuele
communicatiemiddelen. Met meer dan 120 werknemers
en 4 vestigingen mag Blomsma zich één van de grootste
signbedrijven van Nederland noemen. Centraal staat
het bieden van totaaloplossingen vanuit print faciliteiten
en sign toepassingen. Vanuit deze kerngedachte zijn de
huidige Blomsma divisies met ieder hun eigen vakgebied
en expertise ontstaan.

NIEUWSGIERIG?
Benieuwd naar de mogelijkheden
voor uw organisatie? Neem
vrijblijvend contact met ons op!
Blomsma Groep
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

Visit our website:

BLOMSMA.NL
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