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Siden 1990 har vi leveret og 
installeret en masse forskellige 
AV-løsninger til en lang række 
videregående uddannelsesinstitutioner.
Her er et lille udsnit…

»Installationer og løsninger

Aabenraa Statsskole
Komplet AV-løsning til auditorie

Allikelund Gymnasium, Kalundborg
Projektor og motorlærred i fællesrum, projektorer, lyd og betje-
ning i undervisningslokaler

CSU Slagelse
Komplet AV-løsning i konferencerum, projektorer, interaktive 
tavler og lydanlæg i undervisningslokaler, informationsløsning

Egedal Gymnasium og HF, Stenløse
Komplet lyd- og lysløsning i multirum, komplet AV-løsning i 
auditorie, lydløsning til musiklokale og foyer

Erhvervsakademi Sjælland, Næstved
Mobile interaktive touch skærmløsninger med elektrisk hejs, 
infoløsning og komplet AV-løsning i foyer-område

Erhvervsakademi Sjælland, Slagelse
Komplet billede- og lydløsning med ultra nærfelt projektor og 
rammelærred til alle undervisningslokaler, skrivetavler, dobbelt 
skærmløsning med lyd i større undervisningslokale 

EUC Nordvestsjælland
Billede- og lydløsning til flere af stedets teorilokaler med og 
uden interaktivitet, projektor- og lydløsning til foredragssal, 
mobile projektorer, komplet billede- og lydløsning til kantine

Frederiksborg Gymnasium og HF
Projektor- og lærredsløsning med aktive PA højttalere til mindre 
auditorium/musiklokale

Greve Gymnasium
Komplet lyd-, lys- og billedløsning til multirum

Herlufsholm Skole og Gods, Næstved
Flere store digitale lydanlæg, stort lysanlæg med moving heads, 
bagprojektionsløsning, digitalt talevarsling, multizones hal-
anlæg, hotel TV-løsning

Højskolen Marielyst, Væggerløse
Projektorer, rumstyring og mikrofonanlæg

Kalundborg Gymnasium og HF
Skærme til infoløsning, ultra nærfelt projektor med interaktive 
tavler til flere undervisningslokaler, lydløsning til fællesområde 
med 3 projektorløsninger og motorlærreder for fleksibel visning 



Flere løsninger
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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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Marjatta, Tappernøje
Projektor- og lydløsning til flere fælles lokaler og kontorer, mobile projek-
torløsninger, ultra nærfelt projektorer-, lyd, projektions- og skrivetavler til 
undervisningslokaler

Midtsjællands Gymnasieskoler, Haslev og Ringsted
Fastmonteret og mobile projektor- og lydløsninger til undervisningslokaler 
med og uden interaktivitet, komplet billede- og lydløsning i begge fælles-
områder på gymnasiets Ringsted afdeling

Næstved Sprog- og Integrationscenter
Projektorer, skærme, lydanlæg og betjening i alle undervisningslokaler

RESC Brand- og Redningsskolen, Korsør
Komplet interaktiv touch-skærmløsning i flere teorilokaler, projektorløsning 
i større fælles lokale

Roskilde Gymnasium
Komplet lydløsning til multisal i science bygning

Roskilde Teknisk Skole
Komplet AV-løsning i fællesrum, interaktive projektorer i undervisnings- og 
mødelokaler, lydløsning i konferencerum

Selandia - CEU, Slagelse
Trådløst mikrofonudstyr i kantine, projektorer, lydanlæg og betjening i 
undervisningslokaler, skærmløsninger til kontorområde

Slagelse Gymnasium
Lydanlæg og motorlærreder til idrætshaller, billedløsning til fællesområder, 
komplet projektor- og lydløsning til alle undervisningslokaler

Slagelse Sprogcenter
Skærme til infoløsning, solafskærmning til alle undervisningslokaler, kom-
plet billede- og lydløsning med interaktivitet til flere undervisningslokaler, 
skrivetavler

Slotshaven Gymnasium, Holbæk
Komplet AV-løsning i kantine og projektorer i undervisningslokaler

Vordingborg Gymnasium
Komplet AV-løsning i auditorie, projektorer, lyd og betjening i undervis-
ningslokaler

VUC Vestsjælland Syd, Ringsted
Laserprojektor, mobilt foldelærred, mobil lydløsning

ZBC Næstved og Vordingborg
Komplet AV-løsning i auditorie
Projektorer i undervisningslokaler, projektor og styring i auditorie


