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De watersector heeft een belangrijke rol in onze samenleving. Kwaliteit en leveringsbetrouw-
baarheid staan centraal in het dagelijks opereren. Er wordt dag en nacht gewerkt aan het 
veilig opereren en onderhouden van afvalwaterzuiveringen, rioolwaterzuiveringen, gemalen 
en drinkwaterinstallaties. Deze dynamische sector vraagt om duidelijke communicatie, ook 
van veiligheidssignalering. Wij maken uw veiligheidsbeleid zichtbaar.
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Veiligheidssignalering functioneert optimaal wanneer deze goed opvalt. Een overdaad aan 
informatie op een bord zal de aandacht afleiden. Met een signplan, logische vormgeving, 
zichtbaar geplaatste signaleringen, duurzaam materiaalgebruik en standaardisatie wordt een 
veiligheidssignaleringssysteem opgebouwd. Dit systeem zorgt dat de veiligheidssignalering 
bijdraagt aan het dagelijks veilig opereren en onderhouden van de installaties.

3SYSTEMATISCH INFORMEREN

Systematisch informeren
Veiligheidssignalering opbouwen als 
een systeem



4 VLUCHTWEGMARKERING

De snelste route naar veiligheid
Wanneer de werkomgeving niet meer veilig is, wilt u uw mensen zo snel mogelijk in 
veiligheid brengen. Slim geplaatste vluchtwegsignalering kan hier een grote bijdrage 
aan leveren; in gebouwen, installaties en op het terrein.  
Ontruimen eindigt niet bij de nooduitgang, maar daar waar uw mensen veilig zijn in 
geval van nood.



Vluchtwegsignalering voor in gebouwen en op 
het zuiveringsterrein. In duurzaam reflectie of 
phosphorescerend (nalichtend) materiaal.
Conform ISO 7010.

•  Vluchtwegsignalering
•  Nooduitgangsignalering
•  Contourmarkering
•  Verzamelplaatsaanduiding
•  Verzamelplaatsverwijzingen

VLUCHTWEGSIGNALERING

Een ontruimingsplattegrond is een voor iedereen 
begrijpelijke en goed leesbare plattegrond van 
het gebouw of de sectie waar men zich bevindt. 
Hierop staat essentiële informatie over de moge-
lijke vluchtwegen in geval van een calamiteit.
Conform NEN 1414 en ISO 23601.

•  Ontruimingsplattegronden
•  Veiligheidsplattegronden/noodplantekeningen
•  Calamiteiteninstructies

ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN

Met de juiste vluchtroutegeleiding is de vluchtroute 
ook bij een ontruiming of calamiteit in het donker 
of bij rookontwikkeling duidelijk zichtbaar. Wij 
adviseren u in het gehele traject van engineering, 
installatie en (licht/prestatie) meting.
Conform ISO 16069.

•  Vluchtroutegeleidingssysteem (striping)
•  Contourmarkeringen deuren en trappen

VLUCHTROUTEGELEIDING
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6 VEILIGHEIDSSIGNALERING

Veiligheidssignalering
Met veiligheidssignalering creëert u een informatiesysteem welke bijdraagt aan 
een veilige werkomgeving. Voor uw medewerkers, leveranciers en bezoekers. 
Van enkelvoudige signalering voor veiligheidsmiddelen tot samengestelde borden 
voor verlaadplaatsen en opslagen van chemicaliën. Wij adviseren, engineeren, 
produceren en monteren.



Signalering voor het markeren van veiligheids-
middelen zoals brandblusapparatuur en eerste 
hulp apparatuur. In verschillende uitvoeringen en 
afmetingen voor een optimale zichtbaarheid.
Conform ISO 7010.

•  Brandpreventiemiddelensignalering
•  Reddingsmiddelensignalering
•  Overige enkelvoudige signalering

VEILIGHEIDSSIGNALERING

Samengestelde borden bieden de 
mogelijkheid om meerdere veiligheidssymbolen 
geharmoniseerd weer te geven op één markering.
De borden kunnen worden aangevuld met een 
titelbalk en instructies.
Conform ISO 7010 en ISO 3864.

•  Veiligheidszoneborden
•  Technische ruimte en installatieborden
•  Opslag chemicaliën en verlaadplaats borden

SAMENGESTELDE BORDEN

Bij betreden van locaties worden de primaire 
veiligheidsregels weergegeven op locatie 
toegangsborden. Deze borden kunnen met 
huisstijlelementen en contactinformatie worden 
uitgevoerd.

•  Locatie toegangsborden
•  Pylonzuilen en frames
•  Hekwerk borden

LOCATIE TOEGANGSBORDEN
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8 IMPRESSIE- EN EX ZONE BORDEN

Impressie- en EX zone borden
Explosiegevaarlijke zones aanduiden is niet eenvoudig, het toepassen van alleen 
gevarensymbolen kan onvoldoende inzicht geven. Door het toepassen van impres- 
sie borden is het mogelijk om de EX zone duidelijk af te beelden. Om de zone nog 
duidelijker te maken kunnen belijning en afzetting een aanvulling zijn op de bebor-
ding. Een praktische realisatie met als doel duidelijkheid voor de toeschouwer.



Explosiegevaarlijke zones dienen conform ATEX 
duidelijk gemarkeerd te worden. Dit kunnen 
opslagen van gasflessen en chemicaliën betref-
fen, maar ook hele installaties en terreindelen.
Conform ATEX 153 en ISO 7010.

•  EX borden
•  Borden PGS opslagen
•  EX-zone samengestelde borden

EX ZONE BORDEN

Onze 2D, 3D en foto impressieborden worden 
veelal toegepast voor het inzichtelijk maken van 
aanwezige explosiegevaarlijke zones. Ontwor-
pen op maximale begrijpelijkheid voor de 
gebruiker bij installatiedelen, tankputten en zelfs 
gehele zuiveringsterreinen.

•  Foto impressie borden
•  2D overzicht / impressieborden
•  3D overzicht / impressieborden

IMPRESSIE BORDEN

Om (explosie)gevaarlijke zones nog duidelijker 
weer te geven kunnen belijningen en afbakenin-
gen worden toegepast. Met een juiste kleurstel-
ling kan dit naadloos aansluiten op de  
bebording en markering.

•  Afzetpalen
•  Afbakeningssystemen
•  Belijning
•  Vloermarkering

AFBAKENING EN BELIJNING
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Het markeren van leidingen en tanks met gevaarlijke stoffen wordt voorgeschreven vanuit wet- 
en regelgeving. Maar het primaire doel is om de veiligheid te verhogen door het afbeelden 
van actuele en begrijpelijke informatie. Dit kan effectief met leidingmarkering, tankmarkering, 
verlaadplaats en monsternamepuntenmarkeringen. Deze markeringen dragen ook bij aan het  
efficiënt opereren van uw installatie, het weergeven van informatie die beheerders en onder-
houdsmedewerkers helpen om systemen sneller te herkennen en vergissingen te voorkomen.

10 EEN VEILIGER PROCES

Een veiliger proces
Veiligheidssignalering voor inzicht 
in het proces



Opslagtanks met gevaarlijke stoffen worden 
gemarkeerd conform wet- en regelgeving. 
Gegevens als tankinhoud, tanknummer, GHS 
pictogrammen, ISO gevarensymbolen en 
de NFPA-gevarendiamant zijn waardevolle 
informatie voor beheerders, onderhouds- en 
hulpdiensten. 
Conform ISO 20560-2.

•  Tankmarkeringen
•  Overzichtsborden voor meerdere tanks

TANKMARKERING

Leidingmarkering wordt toegepast om (gevaarlijke) 
stoffen in leidingen aan te duiden. Tijdens 
operationele en onderhoudswerkzaamheden 
draagt leidingmarkering bij aan het veilig en 
efficiënt opereren van installaties
Conform ISO 20560-1.

•  PolyesPro® leidingmarkering
•  Rolmarkering en individuele markeringen
•  PolyesPro® Green Label pvc vrije markering

LEIDINGMARKERING

Met procesidentificatie worden onderdelen uit 
een productieproces inzichtelijk gemaakt.
Van enkelvoudige gegraveerde markeringen tot 
RVS proces tags met RFID chips voor afsluiters 
en appendages.

•  Equipment markeringen
•  Afsluiter Tags
•  Tags met RFID chips
•  Vat-, tank- en leidingnummers

PROCESIDENTIFICATIE
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12 DECORATIEF EN FUNCTIONEEL

Decoratief en functioneel
Decoratieve en functionele signing draagt bij aan de werkomgeving en getuigt van 
een goed gastheerschap en facilitybeheer. Bezoekers voelen zich daardoor welkom 
op uw locatie. Voor uw medewerkers betekent het aandacht, rust en overzicht op de 
werkplek. Beeld, kleur en uitingen zijn emotie, maar ook betrokkenheid en identiteit. 
Signing kan ook hier een functionele rol spelen.



Veiligheidsfolie kan worden toegepast als door-
valbeveiliging, zonwerende folie en inbraak-
werende folie. Er is zelfs een folie die gebruikt 
kan worden ter bescherming van ramen bij een 
explosie.

•  Inbraakwerende raamfolie
•  Zonwerende raamfolie
•  Veiligheids- / doorvalraamfolie
•  Explosieweerbare raamfolie
•  Decoratieve (raam)folie

VEILIGHEIDSFOLIE

Bewegwijzering over zuiveringsterreinen en 
identificatie borden van gebouwen en objecten 
kunnen eenvoudig of in huisstijl worden uitge-
voerd, eventueel volledig geharmoniseerd met 
de veiligheidssignalering.

•  Locatiezuilen verlicht en onverlicht
•  Terrein routing en verkeersstromen
•  Gebouw en installatiecodering
•  Etage-, kamer-, en ruimteaanduidingen

BEWEGWIJZERING

Door het interieur te voorzien met decoratieve 
uitingen en functionele panelen kan de sfeer in 
de werkomgeving worden verbeterd.

•  Fotobehang
•  Akoestische/geluid reducerende panelen
•  Interieurfolies
•  Wanddecoraties en panelen
•  Glasdecoraties
•  Hygiëne scheidingspanelen

INTERIEURTOEPASSINGEN
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Anti-slip materialen voorkomen val- en glijpartijen op trappen, looppaden, kooiladders of 
vloeren in ruimtes waar gewerkt wordt met bijvoorbeeld polymeren. Wij bieden oplossingen 
in de vorm van anti-slip panelen en profielen vervaardigd van glasvezelversterkt polyester en 
zelfklevende tapes en folies. Onze anti-slip panelen en profielen worden gebruikt op vloeren, 
bordessen, traptreden en op ladder sporten. Een duurzame wijze om langdurig een anti-slip 
werking te garanderen, en daarmee incidenten te voorkomen.

14 ANTI -SLIP

Anti-slip
Direct bijdragen aan het voorkomen 
van incidenten 



OUR SERVICES

TPS - Total Project Service
Onze Total Project Service start met een inventarisatie die wordt uitgevoerd door specialisten met zeer 
veel ervaring in de tankopslag markt. Ter plaatse wordt bepaald waar welke signalering benodigd is 
en in welke uitvoering en materiaal. Door het gebruik van samengestelde borden en een duidelijke, 
harmonieuze en uniforme uitstraling realiseren wij een overzichtelijk signaleringssysteem.

De inventarisatieresultaten worden door onze tekenaars vertaald naar signplattegronden. Via een direct 
aan de plattegrondtekening gekoppeld beheersysteem worden de gespecificeerde signalering- en 
montagekosten inzichtelijk gemaakt. Door bundeling van alle plattegronden ontstaat een signmanual 
dat de basis is voor overleg met alle betrokkenen en definitieve realisatie en uiteindelijk zelfs een 
onderhoudsplan.

Met de TPS methode kan Blomsma Signs & Safety garanderen dat u voldoet aan de huidige wet- en 
regelgeving op het moment van opleveren van het project. 

Signmanuals
Wij bieden de mogelijkheid om een ‘signpackage’ te bestellen, indien gewenst met een desktop 
engineered signplan voor wereldwijde levering. Op basis van een aangeleverd Safety Plan wordt een 
signplan ontwikkeld, compleet met installatie- en bevestigingsinstructies.

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.

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 Blomsma Signs & Safety 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:

OURSERVICES
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Visit our website:
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HOOFDKANTOOR
Blomsma Signs & Safety Zoetermeer
Storkstraat 1-3
2722 NN Zoetermeer
Nederland

+31 (0)79 330 10 90 
contact@blomsma-safety.com

Blomsma Signs & Safety Hoogezand
Julianastraat 14
9601 LR Hoogezand
Nederland

+31 (0)79 711 28 03
contact@blomsma-safety.com

Blomsma Signs & Safety GmbH
August-Wilhelm-Kühnholz-Straße 52
26135 Oldenburg
Duitsland

+49 (0)170 198 1600
kontakt@blomsma-safety.de


