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Allereerst wil ik u bedanken voor het 
openslaan van onze folder en uitnodiging 
voor ons Open Huis op donderdag 2 juni 
aanstaande. 2021 is op alle fronten een 
bewogen jaar geweest. Niet alleen vanwege 
de corona crisis maar ook door één van de 
belangrijkste stappen in de historie van ons 
bedrijf. 

Op 7 juli 2021 namen wij de installatie- en verkoop 

activiteiten van Pro Facilities uit Drachten over. Deze 

overname verstevigde de positie van Inferno Audio 

Visueel als audiovisuele vak autoriteit in Noord-Nederland. 

Gelijktijdig met deze overname is ook onze naam Inferno 

Audio Visueel gewijzigd naar PRO AV.

Groei en ambitie
“De afgelopen jaren zijn we als audiovisueel 

installatiebedrijf fors gegroeid. Onze ambities reiken ver 

en de overname van Pro Facilities paste perfect in ons 

groeiscenario. Naast de verkoop activiteiten namen wij het 

klantenbestand op het gebied van verkoop en installatie 

van Pro Facilities over. Dankzij de indiensttreding 

van Marco Otten bij het nieuwe PRO AV zijn ook de 

reparatiewerkzaamheden voor de professionele

AV-industrie overgenomen. Deze staan al decennia op 

hoog niveau. Marco is qua kennis en ervaring een welkome 

aanvulling op ons team en we zien in hem een belangrijke 

spil om verder te groeien.”

Van Inferno AV naar PRO AV
Opvallend is ook de naamswijziging van Inferno Audio 

Visueel naar PRO AV. “In 1993 kwam de naam Inferno 

voort uit onze drive-in show. We waren toen als

bedrijf ook actief in de verhuur van licht en geluid. 

Deze bedrijfsactiviteiten hebben we jaren geleden 

afgestoten en zodoende past de naam Inferno niet meer 

bij onze huidige werkzaamheden. PRO AV is tevens 

een samenvoeging van Inferno AV en Pro Facilities. 

Een logische stap in onze ontwikkeling als audiovisuele 

totaalinstallateur.”

Open Huis op donderdag 2 juni
“Het is ons een groot genoegen om u als ondernemer uit 

te nodigen voor ons Open Huis op donderdag 2 juni aan de 

Zeilmakersstraat 5 in Sneek. Ons onderkomen is inmiddels 

volledig omgetoverd in de stijl van het nieuwe PRO AV. 

Met veel plezier willen wij u inspireren met audiovisuele 

oplossingen zoals Muziek op de Werkvloer, allerlei 

Presentatiesystemen en technieken, alsook de nieuwste, 

bewezen innovaties op het gebied van videoconferencing 

dat gedurende de corona crisis helemaal is ingeburgerd in 

het moderne bedrijfsleven.”

“Komt u kijken?”

Jelle Heeringa

Eigenaar PRO AV

Over PRO AV
Het nieuwe Pro AV van eigenaar Jelle Heeringa is 

bijna 30 jaar actief in de audiovisuele branche en is 

totaalleverancier van audio-, video- en besturingssystemen 

voor onder andere overheden, horeca, kantoor, het 

bedrijfsleven, sportverenigingen, zorg, kerken en 

onderwijs.





RADIO OP DE 
WERKVLOER

Het positief inzetten van muziek binnen uw 
bedrijf
In Nederland kan men niet zonder radio op de werkvloer. 

In elke werkplaats, bedrijfshal, fabriek en zelfs op kantoor 

wordt eerst de radio aangezet als de eerste medewerkers 

’s ochtends binnenkomen. Wij zijn gespecialiseerd in de 

aanleg van centrale radio installaties. U voorkomt hiermee 

overlast van losse radio’s en vermindert de kans op 

brandgevaar door kortsluiting of te hete accu’s. 

Fantastische geluidskwaliteit
Dankzij een centraal radio systeem bent u in staat om 

uw medewerkers een fantastische geluidskwaliteit te 

bieden in plaats van storende radio’s. Een extra voordeel 

is dat het geluidsniveau beheersbaar is. Officieel mag 

het geluidsniveau niet boven de ARBO-normering van 80 

dB uitkomen. Middels onze metingen en mogelijkheden 

om het systeem te reguleren kunnen wij hier perfect aan 

voldoen.

Prettig werkklimaat
We gaan zelfs zover dat we het volume kunnen afstellen 

per ruimte of per afdeling. Hierbij houden we rekening 

met het lawaai van machines, gereedschap of voertuigen. 

Alles staat in het teken van een veilige en prettige 

werkomgeving. Voor u en uw werknemers. De afgelopen 

jaren zijn honderden bedrijven u al voorgegaan. 





MUZIEK 
OP KANTOOR

Werken met het plezier van 
achtergrondmuziek
Al sinds jaar en dag wordt op kantoor naar de radio 

geluisterd. Vroeger was dit een transistorradio op de hoek 

van de archiefkast. Tegenwoordig kunt u gebruik maken 

van de modernste technologie om aan alle wensen van uw 

medewerkers tegemoet te komen. De muziek staat nooit 

meer te hard, stoort niet meer en kan zelfs per werkplek 

ingesteld worden.

Muziek streamen
Dankzij technologie als Bluetooth en streaming kunnen wij 

muziekinstallaties op maat aanbieden. Uw medewerkers 

kunnen zelf kiezen of zij naar de radio luisteren of 

dat zij bijvoorbeeld hun eigen Spotify playlist willen 

afspelen. Wanneer u ze die vrijheid kunt bieden gaat 

hun productiviteit erop vooruit, omdat het werkplezier 

toeneemt. Want wist u dat 81% van uw medewerkers 

werken met muziek leuker vindt?

Hoge kwaliteit muziek, geen disco
Op kantoor is een disco natuurlijk niet wenselijk, maar het 

draait om een prettig werkklimaat.  De speakers plaatsen 

wij optimaal verdeeld over de ruimte zodat de muziek 

nooit te hard hoeft te staan, maar voor iedereen

verstaanbaar is.





PRESENTATIE 
SYSTEMEN

Organisatie in eigen hand
Juist na de Corona periode hebben veel organisaties 

behoefte aan het houden van bijeenkomsten en 

ontmoetingen. Want iedereen heeft het contact met 

klanten en relaties gemist. Hoe prettig is het dan om te 

kunnen beschikken over eigen audiovisuele faciliteiten, 

waarmee u de organisatie weer in eigen hand hebt?

Messcherp beeld
Uw presentatie- of trainingsruimte zal anders ingedeeld 

moeten worden om uw medewerkers of gasten een 

veilige ontmoetingsruimte te bieden. Messcherp beeld is 

hierbij erg belangrijk, omdat mensen vanuit verschillende 

hoeken op de presentatie zullen kijken. Daarbij houden 

wij rekening met de weergave met daglicht of tijdens 

donkere, regenachtige dagen. 

Makkelijke bediening
Wanneer u eenmaal hebt besloten om uw ruimtes vaker 

te gaan inzetten, dan is het ook zaak dat u de ruimte 

snel gebruiksklaar kunt maken. Dit begint allemaal met 

een makkelijke bediening, waarvoor uw medewerkers 

geen technische kennis nodig hebben. Een simpel 

knoppenpaneel met de belangrijkste functies wordt hierbij 

vaak als prettig ervaren. Wij werken veelal met presets, 

waarbij we de functie van de ruimte terugbrengen onder 

één knop, die de ruimte direct gebruiksklaar zet. 





VIDEO
CONFERENCING

Veilig op afstand vergaderen
Sommige collega’s werken vanuit huis, anderen vanaf 

kantoor. Klanten nemen online contact op, terwijl er 

met leveranciers gebeld wordt. Deze hybride vorm 

van communicatie heeft snel terrein gewonnen. 

Videoconferencing speelt hierin een belangrijke rol. 

De besluitvorming moet tenslotte 

doorgaan, ondanks de onderlinge afstanden

Zonder geluid geen constructieve 
vergadering
Ooit wel eens online vergaderd zonder geluid? 

Dit is onmogelijk en het geeft aan hoe belangrijk 

de geluidskwaliteit is voor een meeting op afstand. 

Wij hebben ons gespecialiseerd in hoogwaardige 

audiokwaliteit in vergaderruimtes. Zo zijn Beamtracking 

microfoons in staat om veel mensen tegelijkertijd 

verstaanbaar weer te geven, terwijl men op veilige afstand 

kan zitten. 

Bring Your Own Device
Er is er geen enkele hinder meer om een eigen laptop, tablet 

of smartphone mee te nemen in de vergadering.  U komt 

de ruimte binnen en sluit probleemloos de audiovisuele 

vergadermiddelen aan om de audiovisuele vergadermiddelen, 

waarna presentaties gedeeld kunnen worden en 

aantekeningen digitaal kunnen worden opgeslagen.



AV INSTALLATIE BIJ BDM IN BOLSWARD
“In het nieuwe bedrijfspand willen we achtergrondmuziek. Het gaat ons uiteindelijk om een rustige werkplek met radio op achtergrond.” Met deze vraag kwam Rein Brandsma, eigenaar 

van BDM, bij Business Audio Systems. Als installatiepartner van B.A.S. is PRO AV samen met Rein Brandsma op zoek gegaan naar de beste luidspreker voor elke ruimte. In totaal zijn 10 

verschillende ruimtes voorzien van achtergrondmuziek. Daarnaast zijn drie vergaderruimtes ingericht om op hybride wijze te kunnen vergaderen, een ontspanningsruimte ingericht met 

audiovisuele apparatuur en zijn op meerdere locaties narrowcasting systemen geplaatst. Een resultaat om trots op te zijn!



MUZIEK OP DE WERKVLOER BIJ PROBO IN DOKKUM
Bij Probo in Dokkum weten ze dat het luisteren naar de radio een positief eff ect heeft op de werksfeer bij de medewerkers in de productiehallen. Wij werden benaderd mee te denken 

en zo hebben we een oppervlakte van maar liefst 15.000 m2 mogen voorzien van achtergrondmuziek. Er is gekozen voor één centrale geluidsinstallatie met internettuners die overal te 

horen zijn. Per afdeling kan het volume van de radiozender ingesteld worden. Naast de weergave van de radio kunnen er ook omroepmededelingen gedaan worden vanaf één centraal 

punt in de productiehallen. De geluidsinstallatie is bovendien gekoppeld aan de brandmeldinstallatie, zodat de radio afgekoppeld wordt zodra een noodgeval plaatsvindt. 



INSTALLEREN, 
PROGRAMMEREN, ETC.



INSTALLEREN, 
PROGRAMMEREN, ETC.

Installeren
Onze oplossingen worden vakkundig geplaatst door 

geschoolde technici. Dit gaat verder dan alleen kabels 

trekken en de apparatuur monteren. Zo wordt het geheel 

gebruiksvriendelijk en volledig getest opgeleverd. 

Bovendien wordt geluid en beeld altijd perfect afgesteld. 

Programmeren
Veel installaties worden door ons voorafgaand aan 

de montage voorgeprogrammeerd. Dit houdt in dat 

veel functionaliteit en bediengemak van te voren in de 

apparatuur wordt geplaatst. Hierna is het een kwestie 

van monteren en inregelen. Voor geluid en beeld 

werken we met verschillende technologieën waar onze 

programmeurs raad mee weten. 

Bijscholen
Jaarlijks volgen onze technici trainingen van de 

fabrikanten waarmee wij intensief samenwerken. Op 

deze wijze blijven wij op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen en kunnen we nieuwe features integreren 

in uw installatie tijdens een onderhoudsbeurt. 

TD in eigen huis
Wij beschikken zelf over een eigen technische dienst, 

waardoor wij onze klanten snel kunnen helpen. Storingen 

of defecten in producten en oplossingen zullen hierdoor 

altijd eerst in huis worden bekeken. Bovendien beschikken 

we zelf over veel spare parts, waardoor een printplaat, 

zekering of andere reparatie snel uitgevoerd kan worden. 

Reparaties kunnen desgewenst ook op locatie uitgevoerd 

worden. Storingen kunnen dan direct worden verholpen 

door één van onze technici. 



OPEN HUIS
Gedurende ons Open Huis op donderdag 2 juni 

leiden wij u tussen 11.00 en 19.00 uur graag rond 

in ons bedrijf. Hierbij tonen wij u onze audiovisuele 

oplossingen en laten wij u graag onze professionele 

geluidssystemen horen onder het genot van een 

hapje en een drankje.

Nieuwsgierig geworden na het lezen van deze 

folder? Bezoek onze website www.pro-av.nl voor 

meer informatie of maak direct een afspraak op 

0515-434027.

NIEUWSGIERIG?

Zeilmakersstraat 5

8601 WT Sneek

0515 - 43 40 27

info@pro-av.nl

www.pro-av.nl

CONTACT

PRO AV
a u d i ov i s u e l e  o p l o s s i n g e n

OVER PRO AV
Wij zijn specialisten in het aanleggen van audio- en 

presentatie oplossingen in het bedrijfsleven. 

Van hoogwaardige muziekinstallaties voor 

positieve arbeidsvitaminen op de werkvloer tot 

verstaanbare, stabiele videoconferencing systemen 

om eff ectief met elkaar op afstand te kunnen 

vergaderen. 

SPECIALISTEN

Gratis 
Radio op kantoor (50m²)

bij off erte aanvraag

& locatiebezoek!




