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- det handler om kommunikation

Hemmeligheden ligger ikke i selve teknikken
... men i måden den udnyttes på.
Hos AV-Huset er vi specialister i at rådgive om, udvikle og installere AV-løsninger, hvor billede og lyd interagerer
med hinanden - uanset om det er standard lyd og billede i et klasselokale eller en skræddersyet specialløsning i
historiske omgivelser. Det har vi mere end 25 års erfaring med.
Vi har egne AV-konsulenter og -installatører, værkstedsteknikere, it-specialister samt egen udlejningsafdeling
og en klar ambition om at fastholde innovationen og fortsætte som en unik AV-virksomhed, der sætter nye
standarder for kommunikation.
Vores filosofi: At levere brugervenlige og kvalitetsstærke AV-løsninger med respekt for æstetik og design til
branchens højeste værdi pr. krone.

Aalborg Universitet, Kbh

CSU, Slagelse

Hotel Bella Sky
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KØS - Kunstmuseum, Køge

Totalleverandør af AV-løsninger
Med et internationalt produktprogram sammensætter vi unikke AVløsninger til virksomheder, hoteller, kirker, rådhuse, skoler, museer,
banegårde osv. i både Danmark og udlandet - fra den indledende rådgivning til aflevering af det færdige projekt og efterfølgende service.
Vores referencer tæller mere end 2000+ installationer og omfatter
alt fra informationssystemer, højttalerinstallationer og konferenceanlæg til auditorier, konferencesale, bestyrelseslokaler, videokonferencer,
møde- og undervisningslokaler.
Fængselsmuseet, Horsens

We work worldwide
Vi opererer rundt omkring i hele verden og har leveret AV-løsninger til
virksomheder og organisationer i lande som:
Europa: Sverige, Norge, Tyskland, Spanien, England, Holland og Danmark
Mellemøsten og Asien: Kuwait, Qatar og Pakistan
Afrika: Tunisien, Syd Sudan, Ethiopien, Kenya, Congo, Liberia, Elfenbenskysten og Tanzania
African Development Bank, Kenya

Vores sociale ansvar
Vi er bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar. Vi ønsker
således at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor
vi engagerer os i samfundet og viser omtanke for mennesker og miljø.
Vi har derfor udarbejdet en CSR- og en miljøpolitik.
Vi støtter humanitære og miljømæssige organisationer som Røde Kors,
Læger uden Grænser, WWF, Kræftens Bekæmpelse, Amnesty International og The Human Needs Project i Afrika.
Og vi har tilsluttet os FN’s Global Compact. Dermed forpligter vi os som
virksomhed til at tilpasse vores virke og strategier til ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
miljøprincipper og anti-korruption.
The Human Needs Project, Afrika
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