
Æstetiske og innovative løsninger 
når kirkerum bliver til multirum med 
optimal lyd, skærme og projektionsløsninger
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Den stemningsfyldte og flotte rumklang, der er i næsten alle 
danske kirker er samtidig en akustisk udfordring, når lyden skal 
forstærkes med højttalere.

En anden del af opgaverne er, at indpasse skærme, projektorer 
og andre tekniske løsninger, så de nærmest bliver usynlige, i 
de smukke gamle kirker, eller skal passe naturligt ind i de nyere 
arkitektoniske kirkerum. Udnyt teknologiens muligheder og AV-
Husets erfaring med at tænke i innovative  løsninger.

Opgaver Løsninger
Når problemet er lange efterklangstider, er løsningen en 
kombination af de rigtige typer mikrofoner og retnings-
bestemte højttalere, hvor lyden kan indstilles individuelt til at 
dække præcis de områder i kirken, hvor der er problemer med  
taleforståelse. 

Når kirkerummet skal fungere som multirum, er der mange hensyn 
der skal tages i betragtning. Projektionsløsninger som ”skjulte”  
installationer, specielle højttalere til koncertbrug og måske skal 
ophæng, skærme og rammer i tilpassede  omgivelsernes farver.

Mulighederne er mange og derfor skal de bedste løsninger i  
virkeligheden findes, når vi er i kirkerummet og kan rådgive om 
den optimale løsning.



Det vigtigste ved en prædiken er, at tilhørerne kan høre den klart og 
tydeligt. Vi har løst problemer med taleforståelse i en lang række kir-
ker over hele Danmark. Med unikke retningsbestemte højttalere kan 
vi målrette lyden individuelt i hele kirkerummet. Når vore teknikere 
har beregnet, hvor højttalerne skal monteres, kan de slanke højttalere 
indfarves, så de bliver næsten usynlige i rummet. Er der eksisterende 
kabler, bliver disse naturligvis genbrugt, hvis det er muligt.

En effektiv information

Infoskærme er ideelle til at orientere om arrangementer foran kirken, 
i våbenhuset eller som salmetavler i kirkerummet. Opdateringer til in-
foskærmene sendes fra et sted, til en eller flere skærme i kirken eller 
hele sognet hvor aktiviteter og gudstjenester skal præsenteres. Med 
vores løsninger følger en grundig instruktion. Det giver sikkerhed for, 
at brugerne altid kan opdatere indholdet nemt, hurtigt og helt uden 
problemer. Med løsninger fra AV-Huset er det nemt, at skabe en god 
kommunikation.

Multirum med sjælen i behold

Mange ønsker at anvende kirkerummet på nye måder – information, film, 
foredrag, koncerter med mere. Vi kender mulighederne og kan instal-
lere løsningerne med respekt for rummet. Lad vores konsulenter råd-
give og vise de muligheder der er, når moderne teknik skal mødes med 
klassisk arkitektur.

En totalleverandør med viden

• Højttalersystemer, teleslyngeløsninger, forstærker og mikrofon-
anlæg

• Projektions- og lærredsløsninger 

• Informationsskærme, informationssystemer og software  

• Overvågningskamera og skærme

• LED, udendørsskærme og skærmpyloner

• AV-Husets egne installationsteknikere og programmører

• Vi tilbyder fulde vedligeholdelseskontrakter og servicetilkald på 
vores løsninger

• Mulighed for at leje supplerende udstyr ved events og arrange-
menter 

AV-Husets mål er at give dig en totaloplevelse - fra den indledende 
rådgivning til løsningen er valgt, installeret og testet.

God lyd sikrer oplevelsen

Højeste kreditværdighed
Bisnode 2016

AV-Huset er tilkendt højeste kreditværdighed. Vi støtter humanitære og
miljømæssige organisationer, og deltager aktivt i UN’s Global Compact initiativ.
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