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Siden 1990 har vi leveret og 
installeret mange forskellige 
AV-løsninger til en lang række folkeskoler
og efterskoler. Her er et lille udsnit…

»

Installationer og løsninger

Andreasskolen, Holbæk
Lydløsning til fællesrum, trådløse mikrofoner til gymnastiksal

Arresø Skole, Magleblik Skoleafdeling, Frederiksværk
Interaktive touch skærme og lydløsning

Baggesenskolen, Korsør
Projektor- og lydløsning til biblioteket samt interaktiv touch 
skærm

Brøderup Efterskole
Projektor- og lydløsning til undervisningslokaler og fore-
dragssal

Campusskolen, Ringsted
Projektorer, whiteboard og lydløsning i undervisningslokaler, 
trådløs mikrofonudstyr til idrætshal

Gadstrup Skole
Projektor- og lydløsning til alle skolens undervisningslokaler 
og fælles områder, stationære og mobile PC opbevarings-
skabe

Gunslevholm Idrætsefterskole
Interaktive projektorløsninger til undervisningslokaler, lydan-
læg til spisesal og skærme til infoløsning

Hindholm Privatskole
Projektorer til opholdsrum og undervisningslokaler, projektor-
løsning til gymnastiksal

Holsted Skole, Næstved
Billed- og lydløsning til skolens kantine, komplet mobilt PA-
anlæg

Jægerspris Skole
Mobile og fastmonterede projektorer til undervisningslokaler, 
mobile PC ladestationer

Kalbyrisskolen, Næstved
Nærfelt projektorer til undervisningslokaler, motorlærred og 
mobil projektor til idrætshal

Kildegård Privatskole, Hellerup
Nærfelt projektorer og interaktive tavler til
undervisningslokaler, projektorløsning til aula.



Flere løsninger
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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.

Kirke-Hyllinge Skole
Komplet billed- og lydløsning til SFO fællesområde og personalerum

Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgen, Næstved
Projektor- og interaktive tavler til undervisningslokale, komplet billed- 
og lydløsning til auditorie, lydanlæg til idrætshal

Kobberbakkeskolen afd. Sjølund, Næstved
Komplet billed- og lydløsning med dobbeltskærms funktion til kantine

Lille Næstved Skole
Projektorer til undervisningslokaler, skærmløsninger, komplet AV-
løsning i auditorie

Nysted Efterskole
Ultra nærfelt projektorer, interaktive tavler og lydløsning til undervis-
ningslokaler, mikrofonanlæg til spisesal

Pedersborg Skole, Sorø
Projektor- og lydløsning til fællesområder

Ringsted Ny Friskole 
Ultra nærfelt projektorer til undervisningslokaler, mobil projektor og 
interaktiv tavle med hæve-/sænke funktion til faglokaler

Stillinge Skole
Projektor og interaktive tavler til undervisningslokaler

Svend Gønge-skolen, Lundby
Komplet lydløsning, betjening og bagprojektionsløsning til musik- og 
dramaværksted, lydløsning til fællesrum

Trekronerskolen, Roskilde
Mobile og fastmonteret projektorløsninger, trådløst mikrofonudstyr, 
lydanlæg til gymnastiksal

Vestskolen afd. Nordskov, Haslev
Renovering af lydanlæg og rumstyring i multirum

Vestskolen afd. Vibeeng, Haslev
Komplet AV-løsning i hjerterum, lydanlæg i sportshal, projektorløsning 
i fællesrum

Østervangsskolen, Roskilde
Komplet billed- og lydløsning til flere af skolens fællesområder og læ-
rerværelse. Lydanlæg til idrætshal

og mange flere...


