CASE STUDY:
INTERIEURDECORATIE OP
ACCOMODATIESCHIP ACTA AURIGA

HET HEELAL MET STERRENSTELSEL BEKIJKEN OP ZEE
ACTA MARINE is een onafhankelijke maritieme dienstverlener en bezit meer dan 40 werkschepen voor
kustwateren. Deze schepen worden aangeboden voor charter over de hele wereld. Dit is voor projecten
in de sectoren bagger- en scheepsbouw, olie & gas en offshore. Vooral ondiep water operaties zijn een
specialiteit van het bedrijf. Sinds begin 2018 heeft de organisatie een nieuw schip als werkschip, namelijk
ACTA AURIGA. Het schip beschikt over de allernieuwste technologieën en is een aanwinst voor de
bovenstaande sectoren. Bij dit bijzondere schip hoort een uitzonderlijk interieur, waar
Blomsma Print & Sign voor heeft gezorgd.

In begin 2018 heeft de ACTA MARINE hun nieuwste schip de ACTA AURIGA op de markt gebracht.
Het nieuwbouwschip is gebouwd door Ulstein Verft AS en is ontworpen als een bouw ondersteunend
schip. De ACTA AURIGA wordt ingezet als accommodatie service schip, met capaciteit aan boord
voor 120 personen, voor diverse opdrachtgevers in de offshore renewable industrie, waaronder
windmolenparken op zee. Dit ultramoderne schip is voorzien van de allernieuwste technologieën.
Daarnaast heeft ACTA AURIGA een lengte van 94 meter, een breedte van 18 meter en een diepgang
van 5,6 meter. Het schip beschikt over voldoende dekruimte van circa 1000m2 voor opslag van vracht.
De SMST-beweging gecompenseerde loopbrug zorgt voor een veilige en flexibele walk-to-work handeling
in kenmerkende golfhoogtes (Hs) tot 3 meter. Door de loopbrug is men in staat om aan beide kanten
van het schip te werken. De loopburg is gemonteerd op een in hoogte verstelbare geïntegreerde toren.
De geïntegreerde lift helpt bij het verplaatsen van mensen en ladingen van verschillende dekniveaus
naar het loopplankplatform zonder ze bloot te stellen aan het weer. Ook heeft de ACTA AURIGA een
3D-beweging gecompenseerde knikgiek hijskraan. De kraan kan in de offshore modus 20 ton heffen
zonder compensatie en 6 ton met compensatie. Het is mogelijk om 36 meter boven het waterniveau in
de hoogte te liften.

“Blomsma heeft het interieur voorzien van bijzondere
wandvullende prints en bewegwijzering”.

BIJZONDER TECHNISCHE ONTWERP
Blomsma Print & Sign heeft in opdracht van architectenbureau HofmanDujardin de ACTA AURIGA
mogen voorzien van fraaie en sfeervolle interieurdecoratie. Zo zijn verschillende ruimtes voorzien van
wandvullende prints en bewegwijzering. Het thema van het interieur is het heelal met sterrenstelsel. Het
materiaal is krasvaste en easyclean hoogglans laminaat dat door zijn dikte de afbeeldingen extra diepte
geeft. Een bijzonder detail aan de decoraties zijn de QR-codes die op enkele wanden aangebracht
zijn, die na het scannen ervan, meer informatie geven over het heelal met sterrenstelsel.
ACTA AURIGA is voorzien van verblijfvoorzieningen, waarbij het ontwerp als primaire focus heeft: “goed
uitgerust personeel is productief personeel”. Zo biedt het schip 80 hutten conform ‘DNV Comfort Class
level 2’ voor maximaal 120 mensen. De hutten en openbare ruimtes zijn ingericht met hoogwaardige
materialen en functies. Daarnaast biedt ACTA AURIGA een hypermodern buffetrestaurant, multifunctionele
openbare ruimtes en sauna- en fitnessfaciliteiten. Het personeel heeft toegang tot een slim Wifi
Connectivity om eigen digitale apparaten te verbinden met het internet en Video-on-demand services
overal aan boord.
Het schip is vernoemd naar de constellatie Auriga, Auriga betekent ‘de bestuurder’ in het Latijn. De
bestuurder speelt een cruciale rol in logistiek en ondersteuning en is daarom onontbeerlijk op het gebied
van de strijd. Dit is ook het streven van ACTA AURIGA bij offshore windbouwprojecten en/of gerelateerde
markten zoals decommissioning (ontmanteling) en Olie & Gas projecten.

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:

