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Het nieuwe vergaderen: 
Vergader eff ectief, ook op 1,5m!

Muziek op de werkvloer:
Omdat werken met muziek leuker is!



Wij zijn
inferno AV



WIJ ZIJN
INFERNO 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 goed met elkaar op afstand te 
kunnen vergaderen. 

Inferno Audio Visueel is sinds 1993 actief op vele fronten 

van de audiovisuele markt en richt zich op de verkoop en 

installatie van beeld-, geluid- en presentatie toepassingen. 

Jelle Heeringa staat sinds het begin aan het bewind. 

“Inferno Audio Visueel is de laatste jaren uitgegroeid tot 

de vak autoriteit op audiovisueel vlak in Noord-Nederland. 

Onze ambitie is audiovisueel kunstenaarschap met de 

volmaakte compositie van beeld en geluid in elke ruimte. 

Van fabriekshal tot vergaderruimte.”

Social distancing en vergaderen
“De huidige situatie rondom het Corona virus zorgt ervoor 

dat bedrijven en instellingen met hele andere ogen 

naar hun ruimtes gaan kijken. Kantoren worden anders 

ingericht en overal wordt rekening gehouden met social 

distancing. Ook in vergader- en presentatieruimtes.”

“Er wordt veel geïnvesteerd in videoconferencing 

oplossingen. Wij boeken succes met onze 

vergaderconcepten waar meerdere mensen voldoende 

afstand kunnen bewaren tussen elkaar in de vergaderzaal 

en toch verstaanbaar met gesprekspartners op afstand 

kunnen communiceren. Dankzij speciale Beamtracking 

microfoontechniek kunnen wij dit mogelijk maken.”

Positieve werksfeer
“Een andere belangrijke pijler binnen ons bedrijf is 

het voorzien van Muziek op de Werkvloer. Er heerst 

zoveel negativiteit in de wereld. Door het faciliteren 

van centrale radio in logistieke centra, fabrieken en 

productiehallen toveren wij een glimlach op het gezicht 

van de medewerkers. Dit zorgt voor een bijdrage aan een 

positieve werksfeer en hier halen wij als team ontzettend 

veel voldoening uit.”

Open Huis conform RIVM omgangsnormen
“Op donderdag 22 oktober zetten we de deuren van ons 

bedrijf voor open tijdens ons Open Huis. Bij deze nodigen 

we u van harte uit om kennis te komen maken met ons 

en onze oplossingen. U bent van 11.00 – 19.00 uur van 

harte welkom op de Zeilmakersstraat 5 in Sneek. Uiteraard 

houden wij tijdens ons Open Huis rekening met de 

omgangsnormen die het RIVM gesteld heeft.”





PRESENTATIE
SYSTEMEN

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

behoefte aan het houden van bijeenkomsten en 

ontmoetingen. Op kleinschalige wijze, zodat voldaan kan 

worden aan de omgangsnormen die het  RIVM voorschrijft. 

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 begin 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. 





HET NIEUWE
VERGADEREN

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 de laatste maanden 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 geen enkele hinder meer om een eigen laptop, tablet 

of smartphone mee te nemen in de vergadering. U komt 

de ruimte binnen en sluit naadloos aan op  de audiovisuele 

vergadermiddelen, waarna presentaties gedeeld kunnen 

worden en aantekeningen digitaal kunnen worden 

opgeslagen.





MUZIEK 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. 





OMROEP
INSTALLATIE

Efficiënte centrale communicatie 
Omroep is nog altijd een veelgebruikte vorm van 

communicatie in grotere bedrijfsruimtes en open vlaktes. 

Middels één druk op de knop kan een grote groep 

medewerkers worden bereikt met nuttige informatie. 

Hierbij kunnen berichten voorgeprogrammeerd worden, 

maar is er ook ruimte om vrij mededelingen om te kunnen 

roepen. Wij zijn gespecialiseerd in het realiseren van een 

optimale verstaanbaarheid. 

Overal goed verstaanbaar
Verstaanbaarheid realiseren is een vak. Het heeft alles 

te maken met omgevingsgeluid, oppervlaktes van 

bedrijfsruimtes en de beweeglijkheid van de werknemers. 

Inferno Audio Visueel heeft toegang tot unieke 

luidspreker oplossingen die op alle mogelijke manieren 

geïnstalleerd kunnen worden om de een optimale 

verstaanbaarheid te creëren. Hierbij is het zelfs mogelijk 

om honderden meters te overbruggen in de buitenlucht. 

Koppeling met uw brandmeldcentrale
Wij richten onze systemen dusdanig in dat deze 

moeiteloos gekoppeld kunnen worden met uw 

ontruimingsinstallatie. Desgewenst kan de muziek bij 

activatie uitgeschakeld worden en kan er een gesproken 

woord worden weergegeven.  



INSTALLEREN EN
PROGRAMMEREN

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.



SERVICE EN
ONDERHOUD

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.

Service
Wat wij onder service verstaan? Heel simpel. Wij willen 

onze opdrachtgevers helpen zodra ze ergens tegenaan 

lopen. En het liefst zo snel mogelijk. Dus proberen wij 

veelal te werken met producten en technologie die 

wij goed kennen, zodat wij kunnen uitblinken in de 

ondersteuning.

Onderhoud
Apparatuur welke dagelijks gebruikt wordt heeft 

onderhoud nodig. Zo bieden wij altijd mogelijkheden voor 

jaarlijks onderhoud op de door ons geplaatste installatie. 

De kans op uitval en storingen wordt hiermee verminderd 

en de levensduur van uw apparatuur verlengt. U kunt ons 

natuurlijk ook benaderen voor eenmalig onderhoud.



GEMEENTE SUDWEST FRYSLAN
Het grootste deel van de werknemers van de Gemeente Súdwest Fryslân zit nu op een centrale plek aan de Marktstraat in Sneek. Eind 2019 is het kantoor van ruim 10.000 m2 in gebruik 

genomen. In navolging van het Bestjoershûs en het Súdwesthûs heeft de gemeente Inferno Audio Visueel benaderd om verschillende beeldvoorzieningen op de diverse werkplekken, 

alsmede de beeldvoorzieningen voor de narrowcasting en ook de aanvullende audio voorzieningen voor de Sportruimte en het Personeelsrestaurant te installeren. Uitgangspunt voor de 

nieuwe installatie is dat de al bestaande apparatuur zo veel mogelijk opnieuw ingezet wordt (oftewel circulair).



JULIUS VAN DER WERF
De bestaande opslagloods van tegelgroothandel Julius van der Werf is uitgebreid met 2200 m2. Daar mag natuurlijk achtergrondmuziek niet ontbreken. De kantine en personeelsruimte 

zijn vernieuwd. beide ruimtes zijn toegevoegd aan de bestaande, centrale geluidsinstallatie. De nieuwe opslagloods heeft een hoog plafond. Aan het dakspant in de nok zijn daarom 

pendule luidsprekers bevestigd, de luidsprekers hangen daarmee centraal in de hal. Het geluid van deze luidsprekers straalt rondom af. Dankzij deze opstelling is met vier luidsprekers 

deze nieuwe hal voorzien van achtergrondmuziek.



OPEN DAG

Gedurende ons Open Huis op donderdag 22

oktober leiden wij u graag tussen 11.00 en

19.00 uur rond in ons bedrijf. Hierbij tonen wij

u onze specialismes en laten wij u graag onze

professionele geluidssystemen horen.

 

In verband met de organisatie ontvangen wij

graag uw aanmelding.

Aanmelden kan op www.inferno-av.nl

NIEUWSGIERIG?

Zeilmakersstraat 5

8601 WT Sneek

0515 - 43 40 27

info@inferno-av.nl

www.inferno-av.nl

CONTACT

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 
veilig met elkaar op afstand te 
kunnen vergaderen. 

SPECIALISTEN


