
BEELD- EN GELUIDSINSTALLATIES VOOR O.A.: BEDRIJFSHALLEN | KERKEN | SPORTVERENIGINGEN | KANTOOR | RETAIL | HORECA | SCHOLEN | ZORGCENTRA | INDUSTRIE | FITNESS EN WELLNESS                             DIT OPEN HUIS WORDT mEDE mOGELIJK GEmAAKT DOOR

Uitnodiging open HUis
DonDerDag 9 mei | 11.00 – 20.00 uur | aDres: Zeilmakersstraat 5, sneek

geluiDsinstallaties presenteren omroepinstallaties
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Wij zijn u tijdens het gehele traject van dienst. Van ontwerp, advies en installatie tot 

onderhoud. Alles draait om maatwerk, waarbij u als klant centraal staat.

 proJeCtBegeleiDing

Middels een eigen technische afdeling kunnen reparaties snel en adequaat worden 

uitgevoerd. Een onmisbare schakel in onze dienstverlening. 

 tecHniscHe dienst

Onze ervaren installateurs gaan de weg op met een probleem oplossend vermogen. 

Ook werken wij vakkundig samen met uw aannemer of elektra-installateur.

 installatie

Middels diverse besturingssystemen is het mogelijk om alle audiovisuele apparatuur, 

waaronder beeld en geluid, op eenvoudige wijze te kunnen bedienen. 

 integreren
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OPEN HUIS | INFERNO AV 
Zeilmakersstraat 5 | 8601 WT Sneek | tel: 0515 - 43 40 27 | www.inferno-av.nl
Donderdag 9 mei | 11.00 tot 20.00 uur

Inferno Audio Visueel is sinds 1993 actief op vele 

fronten van de audiovisuele markt en richt zich 

op de verkoop en installatie van beeld-, geluid- en 

presentatie toepassingen. Jelle Heeringa staat 

sinds het begin aan het bewind. “Inferno Audio 

Visueel heeft de laatste jaren alle focus gelegd op 

installatieprojecten. Hierdoor zijn wij uitgegroeid 

tot de vak autoriteit op audiovisueel vlak in 

Noord-Nederland. Onze ambitie is audiovisueel 

kunstenaarschap met de volmaakte compositie van 

beeld en geluid in elke ruimte. Van sportveld tot 

fabriekshal.”

geen onnodig dure oplossingen 
“Onze oplossingen kenmerken zich door effectiviteit. 

Geen onnodig dure oplossingen, maar doelgerichte 

installaties met focus op bedieningsgemak”, vertelt 

directeur Jelle Heeringa vol trots. “We hebben de 

laatste jaren veel prachtige installaties mogen plaatsen 

bij fantastische opdrachtgevers. Zo kozen Hoekstra 

Transport uit Sneek en De Vries Trappen uit Heerenveen 

voor onze centrale geluidsinstallaties. En mochten we 

voor De Rank in Franeker en Gasthuiskerk Bolsward 

schitterende oplossingen realiseren op het gebied van 

spraakverstaanbaarheid en presentatie .”

eenvoudige bediening 
Inferno Audio Visueel streeft naar een perfecte 

klank- en beeldkwaliteit. “Maar net zo belangrijk is 

de bediening”, gaat Jelle verder. “Vooraf wordt door 

directie, beleidsbepalers of management bepaald welke 

functionaliteit de installatie moet hebben. Als dit dan niet 

makkelijk te bedienen is door de medewerkers gaat veel 

van deze functionaliteit verloren. Wij zien het dan ook als 

onze taak om de bediening dusdanig vorm te geven, dat 

ook mensen zonder technische kennis functioneel gebruik 

kunnen maken van onze systemen.”

“Ons streven naar audiovisueel 

kunstenaarschap”

Jelle Heeringa

OVer ONs

Jaarlijkse open Huis 
“Onze audiovisuele oplossingen zijn voor elk bedrijf, 

instelling of vereniging in te zetten. Tijdens ons jaarlijkse 

Open Huis op 9 mei aanstaande kunt u kennis maken met 

ons en met de vele mogelijkheden op audiovisueel vlak, 

welke direct een meerwaarde zijn voor uw organisatie. In 

deze uitnodiging vindt u alvast een aantal voorbeelden 

terug van projecten die wij afgelopen jaar hebben mogen 

realiseren. Laat u inspireren en zo kunt u zelf ervaren of 

onze installaties voor uw organisatie een meerwaarde 

kunnen zijn! U bent van harte uitgenodigd. ”
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PROJECT: MUZIEK OP DE WERKVLOER HOEKSTRA BV, SNEEK
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GELUIDSINSTALLATIES

Nederlanders luisteren graag naar de radio terwijl ze aan het 

werk zijn. In elke werkplaats, fabriek of magazijn zorgt radio 

voor de dagelijkse arbeidsvitaminen. Inferno Audio Visueel is 

gespecialiseerd in de aanleg van centrale geluidsinstallaties 

met optimale geluidskwaliteit. 

BeDriJfshallen muZiek op De werkvloer omroep

81% van uw medewerkers vindt werken met muziek leuker! 

Met een centrale geluidsinstallatie kan er zonder storingen 

naar de radio geluisterd worden. Bovendien ontstaat er 

rust in uw bedrijfsruimtes, omdat zenderkeuze en volume 

volledig beheersbaar zijn. 

Er is meer te halen uit een centrale geluidsinstallatie. Zo 

kunnen omroep, pauzesignalering en een koppeling met uw 

brandmeldcentrale moeiteloos geïntegreerd worden. U bent 

gegarandeerd van een fantastische verstaanbaarheid in uw 

bedrijfshallen en kantooromgeving. 
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PROJECT: PRESENTATIESySTEEM MARTINIKERK, FRANEKER 
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PRESENTEREN

Vergaderingen en trainingen dienen technisch vlekkeloos te 

verlopen. Wist u dat bijna 90% van alle vergaderingen niet 

op tijd beginnen en dat technisch ongemak hiervan veelal de 

oorzaak is? Inferno Audio Visueel installeert doeltreffende 

audiovisuele vergadermiddelen met makkelijke bediening.

vergaDeren proJectie verstaanBaarheiD

Uw presentatie niet goed zichtbaar? Zonde, want hier heeft 

u dagenlang voorbereiding in zitten. Lichtval en opbouw van 

een ruimte zijn essentieel voor het selecteren van het juiste 

scherm of de juiste beamer. Na een goede inventarisatie 

zorgen wij ervoor dat u altijd zichtbaar bent. 

Verstaanbaar zijn is een groot goed. U gaat een presentatie

geven. Iedereen is bijeengekomen en u heeft een 

fantastische toespraak voorbereid. Echter laat de

geluidsinstallatie u in de steek. Wij zorgen ervoor dat u

altijd optimaal verstaanbaar bent. Voor elk formaat publiek.
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PROJECT: OMROEPINSTALLATIE STARTEILAND, SNEEK
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OMROEPINSTALLATIES

Het weergeven van (achtergrond)muziek in de buitenlucht is

een vak apart. Weer en wind hebben invloed op het gedrag

van de luidsprekers. Met onze oplossingen zijn wij in staat

om een optimale muziekweergave te realiseren. Zelfs op

afstanden van honderden meters.

muZiek omroep eenvouDige BeDiening

Tijdens sportwedstrijden speelt de ‘omroeper’ een 

belangrijke rol. De opstellingen worden omgeroepen en het

toernooischema wordt medegedeeld. Onze omroep-

installaties zorgen voor een optimale verstaanbaarheid,zodat 

publiek, spelers en leiding altijd op de hoogte is zijn.

Door het aantal knoppen op uw installatie te reduceren 

en terug te brengen in een heel compact en overzichtelijk 

bediensysteem zorgen wij ervoor dat elke vrijwilliger of 

medewerker zonder technische kennis de installatie kan 

bedienen. 
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Inferno Audio Visueel heeft in nauw overleg met Gemeente Sûdwest Fryslân de Raadzaal en 

vergaderruimtes van het Bestjoershûs in Sneek audiovisueel in mogen richten. 

 mfC De Doarpsfinne, minnertsga

In dit multifunctioneel centrum heeft Inferno Audio Visueel audio- en beeldvoorzieningen 

mogen realiseren, zodat alle ruimtes op audiovisuele wijze met elkaar verbonden zijn. 

Speciaal voor Optisport heeft Inferno Audio Visueel een betrouwbare, eenvoudige en 

vochtbestendige bediening geprogrammeerd voor alle geluidsapparatuur. 

 frittemahof, sneek

In het authentieke kerkgebouw van de Kruiskerk is ondanks een lastige akoestiek een op 

maat gemaakt audiosysteem geplaatst met perfecte spraakverstaanbaarheid. 

BestJoershûs, sneek optisport, sneek

it werflan, rottevalle kruiskerk, eChtenerBrug
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In de productiehallen, expeditie en kantoren is een geluidsinstallatie aangelegd, waardoor 

centraal naar de radio wordt geluisterd. Volume en zender kan met een app ingesteld worden. 

 mfC De Doarpsfinne, minnertsga

In de Productiehal en de Spuiterij  heeft Inferno Audio Visueel een centrale audio 

installatie opgeleverd voor een perfecte weergave van achtergrondmuziek.

Het crematorium is door Inferno Audio Visueel volledig uitgerust met de nieuwste AV-

middelen om optimaal te kunnen presenteren en opnames te maken van de diensten. 

 frittemahof, sneek

In de nieuwe fabriek heeft Inferno Audio Visueel centrale audiovoorzieningen mogen 

aanleggen ten behoeve van een kraakheldere weergave van radio en omroep. 

De vries trappen, heerenveen Crematorium haskerpoort, ouDehaske

empateC, franeker Jet Bik, opmeer



BEELD- EN GELUIDSINSTALLATIES VOOR O.A.: BEDRIJFSHALLEN | KERKEN | SPORTVERENIGINGEN | KANTOOR | RETAIL | HORECA | SCHOLEN | ZORGCENTRA | INDUSTRIE | FITNESS EN WELLNESS                             DIT OPEN HUIS WORDT mEDE mOGELIJK GEmAAKT DOOR

av-oplossingen van inferno audio visueel
Presentatiesystemen / deel presentaties met collega’s in een vergadering

Geluidsinstallaties / verstaanbare installaties voor zakelijk gebruik

Vergaderoplossingen / het gemak van een touchscreen in een vergaderruimte

Projectie / presenteren middels hoge resolutie projectoren

Omroepinstallaties / eenvoudig gerichte verstaanbare informatie omroepen

Microfoontechniek / Kristalhelder presenteren zonder belemmering van kabels

Videoconferentie / Efficiënt vergaderen op afstand 

100 Volt / achtergrondmuziek systemen voor bedrijfshallen en kantoren

Automatisering / al onze oplossingen terugbrengen in eenvoudige bediening

Zeilmakersstraat 5 
8601 WT Sneek
tel: 0515 - 43 40 27
www.inferno-av.nl

Uitnodiging open HUis
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