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Som kunde i AV-Huset får du adgang til nogle af AV-branchens dygtigste 

fagspecialister, der konstant søger nye måder at udvikle tingene på. Vi 

har egne konsulenter, installatører, værkstedsteknikere, it-specialister og 

egen udlejningsafdeling. Vi er med dig hele vejen fra konceptudvikling til 

den færdige løsning og løbende servicering. Jeg håber, brochuren her vil 

inspirere dig til din næste AV-løsning. Rigtig god fornøjelse!

Siden starten i 1990 har vi arbejdet ud fra en filosofi om, at vi skal levere 

brugervenlige kvalitetsløsninger med respekt for æstetik og design. Fak-

tisk bestræber vi os på altid at levere gode oplevelser. Teknikken i sig selv 

er ikke det vigtigste. Det er derimod den værdi, vi kan tilføre dig eller dine 

kunder, når I anvender vores løsninger. Vores mål er kort og godt at levere 

branchens højeste værdi per krone.   

VI ER MED DIG HELE VEJEN
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VI ER MED DIG HELE VEJEN



Få en lydoplevelse, der bliver husket. Nu, i morgen og langt ind i fremtiden. 

Hos AV-Huset tænker vi utraditionelt og leverer innovative audio-løsninger. 

Vi har solid erfaring med alt fra high tech koncertlyd ved håndboldkampen 

til morgenbriefing i kantinen og varslingsbeskeder i storcentret. Eller hvad 

med at forkæle kunderne med afslappende musik, mens de handler hos 

dig? Uanset behovet har vi løsningen. 

Ved at tænke i helheder fra starten kan du udnytte rummet til forskellige 

formål – og med optimal lyd hver gang. Du kan både nyde de klassiske toner 

ved eftermiddagsensemblet og få budskaberne helt ned på bagerste række til 

foredraget om aftenen - uden at tænke på teknikken. Vores mål er at give dig 

en totaloplevelse – fra den indledende rådgivning til løsningen er valgt, testet 

og installeret. 

GOD LYD GIVER GODE OPLEVELSERGOD LYD GIVER GODE OPLEVELSER

Greve Gymnasium Københavns Hovedbanegård



Innovative audio-løsninger skaber stemningen
Nørre Gymnasium



Æstetik og funktionalitet i balance
Bella Sky Comwell Hotel



For at teknikken skulle falde helt naturligt ind i rummet, er alle basgen-

givende enheder skjult over loftet, ligesom højttalerne er valgt i samme 

bløde former og farvenuancer som det øvrige interiør. Højttalerne svæver 

frit ud fra søjlerne, så rummet bevarer sin lethed og elegance. Det multi-

funktionelle lydanlæg gør det samtidig nemt at ændre rummets funktion 

fra lounge til diskotek eller til VIP-arrangement. Én knap på betjenings-

panelet styrer det hele.

ÉT RUM – MANGE MULIGHEDERÉT RUM – MANGE MULIGHEDER

Et rum med unik udsigt er i sig selv et besøg værd. Men forestil dig, at rum-

met både fungerer som hotellounge med udsigt over Øresund og blid bag-

grundsmusik om dagen og som fashionabelt diskotek om aftenen! Det er 

blevet løsningen for et af Nordens førende konferencehoteller, der ønske-

de at udnytte 23. etage til restaurant, bar og lounge. Hotellet stillede dog 

det krav, at lydanlægget ikke måtte påvirke rummets æstetiske udtryk.

TEC Hvidovre

Accura



Fra ballroom til højteknologisk mødelokale
Bella Sky Comwell Hotel



Ét rum kan let opfylde flere funktioner og dermed udvide dine muligheder 

– uden du udvider budgettet. Hold brunchmøde med kunderne om morgen- 

en, bestyrelsesmøde om eftermiddagen og banquet om aftenen. Med den 

rette AV-løsning kan du på få sekunder forvandle et stort ballroom til et 

højteknologisk mødelokale eller et præsentabelt og hyggeligt miljø, hvor 

kunder og kolleger mødes til receptioner og events.

AV-LØSNINGER FRA OS SKABER NYE MULIGHEDER TIL DIGAV-LØSNINGER FRA OS SKABER NYE MULIGHEDER TIL DIG

Udnyt teknologiens muligheder og AV-Husets erfaring med at tænke i 

utraditionelle løsninger. Vi har ideerne, teknikken og medarbejderne til at 

sikre dig optimal anvendelse af rummet – uanset om du har brug for stan-

dard lyd og billede i klasselokalet eller en skræddersyet AV-installation 

til auditoriet eller mødelokalet. Hemmeligheden ligger nemlig ikke i selve 

teknikken, men i måden den udnyttes på. 

SOSU NæstvedCopenhagen Island Hotel



Kan man forene hyggelig bondegårdsidyl med moderne teknologi, uden at 

sjælen går tabt? Det var et af de spørgsmål, gårdens beboer, en promotion-

virksomhed, stillede AV-Huset i forbindelse med renoveringen af deres 

showroom. Lokalet skulle ligeledes kunne fungere som møderum for kun-

der og medarbejdere, uden at der skulle flyttes rundt på teknikken. Det 

var derfor et krav, at AV-løsningen både faldt naturligt ind i omgivelserne 

og var nem at betjene.

For at bevare rummets enkle og rene linjer er højttalere og betjenings-

panel integreret direkte i væggen. Whiteboardet har desuden fået 

tonet overfladen, så det harmonerer med det øvrige interiør, når det 

ikke er i brug.  Projektoren er placeret på hanebjælken og med special- 

optik, hvilket sikrer et skarpt og farvemættet billede – også når sollyset 

strømmer ind fra tagvinduet. Med blot ét tryk på betjeningspanelet er 

mødet godt i gang. 

FLEKSIBLE RUM TIL ETHVERT BEHOV – MED SJÆLEN I BEHOLD

Bella Sky Comwell Hotel Accura

FLEKSIBLE RUM TIL ETHVERT BEHOV – MED SJÆLEN I BEHOLD



Moderne teknik møder klassisk arkitektur  
Conxion



USYNLIG TEKNIK MED SYNLIGE KUNDEFORDELEUSYNLIG TEKNIK MED SYNLIGE KUNDEFORDELE

Løsningen er blevet et smukt rum, hvor teknikken er bygget ind i loftet og 

helt usynlig, når den ikke er i brug. Med blot ét tryk på betjeningspanelet 

bliver lokalet omdannet til et højteknologisk møderum, hvor alt fra pro-

jektor til gardiner, lyd og lys styres automatisk. En intuitiv og intelligent 

kommunikationsløsning, der sikrer optimal udnyttelse af lokalet og ro i

sindet. Her styrer teknikken sig selv, så banken kan fokusere på det vigtig-

ste – menneskene omkring sig.

Teknikken skal være usynlig. Billede og lyd i topkvalitet. Det var to af kra-

vene til AV-Huset, da et mødelokale skulle renoveres i en af landets ban-

ker. Lokalet skulle både fungere som møderum for bestyrelsen og være 

et præsentabelt rum til receptioner og andre events for bankens kunder 

og medarbejdere. Samtidig var der behov for en AV-løsning, som var nem 

og hurtig at betjene – uden der først skulle hentes hjælp ind fra en it-

medarbejder.

Næstved Lægecenter Accura



Optimal udnyttelse af lokalet og ro i sindet
DiBa



Kommunikation på dine præmisser
Palsgaard



Informationstavlen i receptionen er en vigtig del af stemningen og den 

service, I leverer. Det er her, I kan byde gæsterne velkommen, opdatere 

dem med breaking news, aftenens menu og forventet ankomst for 

bestilte taxaer. Eller hvad med at lade baggrundsmusikken følge med 

hotelgæsterne ind i elevatoren, mens infoskærmen viser områdets turist-

attraktioner? Mulighederne er mange. Vi udvider hele tiden grænserne 

for dem. 

INTELLIGENT INFORMATION – INNOVATIV TÆNKNINGINTELLIGENT INFORMATION – INNOVATIV TÆNKNING

Skræddersy din kommunikation. Enkelt, effektivt og personligt.  Med vo-

res specialdesignede infosystemer når du ud til kunder, kolleger og andre 

interessenter hurtigere og mere målrettet end nogensinde før. Du styrer 

al information fra dit eget skrivebord og leverer de budskaber, du ønsker. 

Vi har erfaringen og it-ekspertisen til at udvikle, levere og servicere præ-

cis det informationssystem, du har brug for. Valget er dit.

Bella Sky Comwell Hotel

Tivoli Congress Center



God service er en del af konceptet
Tivoli Congress Center



Visuelt matcher pylonerne kongrescentrets øvrige linje – fra skrift til farver 

og grafik – og understøtter stedets moderne og samtidig klassiske udtryk. 

Pylonerne er udstyret med hjul og placeres nemt overalt i kongrescentret, 

hvor der er brug for særlig information. De digitale infoskærme er udviklet 

i samarbejde med den spanske design- og produktionsvirksomhed Arthur 

Holm og specialdesignet til kongrescentrets behov. 

PERSONLIG INFORMATION I ELEGANT DESIGNPERSONLIG INFORMATION I ELEGANT DESIGN

Det første indtryk er afgørende for den samlede oplevelse. Det var derfor 

vigtigt for et af landets største kongrescentre at få en visuel guideline 

til deres gæster, så de følte sig godt modtaget og guidet hele vejen fra 

receptionen til det lokale, de skulle være i. Kongrescentret ønskede samtidig at 

kunne vise mange forskellige typer af informationer – hvor som helst i centret. 

Løsningen blev 16 specialdesignede pyloner med dobbeltsidede infoskærme.

Tivoli Congress CenterShowroom, AV-Huset



Fordelen ved vores konferenceløsninger er, at de understøtter mødedel-

tagerne og den mødeansvarlige bedst muligt – uden at teknikken stjæler 

billedet. Med blot ét tryk på mikrofonen aktiveres flere ting i salen, når 

den enkelte vil have ordet. Kameraet rettes mod personen og indstiller 

optagelsen med den optimale lysjustering. Lyden indstilles individuelt 

med den korrekte klang til rummet, og talen optages og gemmes auto-

matisk.

Med en skræddersyet digital konferenceløsning fra AV-Huset får du 

effektiv styring af møderne – i byrådet, regionen, retssalen og ved kon-

ferencerne. Kongressystemerne har deltagerregistrering med ID-kort, 

automatisk kamerakontrol og mødestyring via touch screen, ligesom de 

er fuldt forberedt til tolkning.  Kongressystemet gør det samtidig muligt 

at optage billede og lyd fra møder samt streame debatter og indlæg til 

nettet.

BRUGERVENLIG TEKNOLOGI TIL MODERNE MØDERBRUGERVENLIG TEKNOLOGI TIL MODERNE MØDER

Næstved Rådhus Frederiksberg Rådhus



Konferenceløsninger til effektive møder
Sønderborg Rådhus



Detaljerne er afgørende for resultatet
Helsingør Rådhus



For at understøtte rummets rolige atmosfære er mikrofonerne placeret i 

midten på det specialdesignede mikrofonanlæg. Det giver et harmonisk 

udtryk og matcher salens fine gamle messingbordlamper, der ligeledes er 

symmetrisk designet. De seks kameraer i salen er bygget ind i talerstolen, 

som har fået snedkereret en ekstra sektion på i den oprindelige træsort. 

En helt speciel løsning, der både har løftet talerstolen og kommunikatio-

nen i salen.

Selvom man ikke umiddelbart lægger mærke til det, er den historiske by-

rådssal et højteknologisk konferencerum, der tilbyder alt fra digital møde-

styring til afstemning og videopræsentation af talerne, når de har ordet. 

I forhold til byrådssalens kulturhistoriske værdi var det afgørende, at kon-

ferenceløsningen blev installeret i respekt for salens unikke udtryk. Derfor 

er teknikken integreret i mikrofonanlægget, så den falder naturligt ind i 

rummet.

FREMTIDENS MØDESTYRING I HISTORISKE OMGIVELSERFREMTIDENS MØDESTYRING I HISTORISKE OMGIVELSER

Helsingør Rådhus

Helsingør Rådhus



Kom tættere på kunder og kolleger
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S



Vi har blandt andet udviklet og installeret et komplet videosystem til et 

indendørs golfcenter, ligesom et af landets museer har fået en midlerti-

dig AV-installation. De havde behov for at skabe en tættere interaktion 

mellem udstillende kunstnere og publikum – men i en afgrænset periode. 

Hvad enten du har behov for faste eller midlertidige installationer, sikrer 

vi et æstetisk udtryk, der understøtter rummets funktion – og dit behov 

for professionel kommunikation. 

AV-Huset er specialister i at rådgive om, udvikle og installere specialløs-

ninger, hvor billede og lyd interagerer med hinanden. Ved at tænke tekno-

logien ind i nye sammenhænge opstår interessante muligheder og usæd-

vanlige oplevelser i rummet. Vi har lang erfaring med alt fra installation af 

videokonferencesystemer i virksomheder til specialdesignede koncepter 

til museer, sportsevents og andre kulturelle arrangementer. 

VI SÆTTER NYE STANDARDER FOR KOMMUNIKATIONVI SÆTTER NYE STANDARDER FOR KOMMUNIKATION

Simgolf

Køge Skitsesamling



AV-HUSET A/S · JERNBUEN 1 · DK-4700 NÆSTVED · TLF. +45 5577 4030
AV-HUSET FYN A/S · EMIL NECKELMANNS VEJ 15E · DK-5220 ODENSE SØ · TLF. +45 6612 2730

VIDEOCONFERENCE: NÆSTVED 85.82.14.59 · ODENSE 85.82.8.195 · INFO@AV-HUSET.DK · WWW.AV-HUSET.DK

Vi gør teknik til gode oplevelser


