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Uw partner voor smart buildings, 
ruimte-inrichting en Audiovisuele 
& IT integratie
Technologische intelligentie zal diep doordringen in elke werkomgeving. Ie-
der gebouw en iedere werkplek zal met de gebruikers meedenken en hen 
ondersteunen. Met die visie adviseert, ontwerpt, realiseert en onderhoudt 
BIS|Econocom gebouwen en ruimtes die zich aanpassen aan de voorkeuren 
van de gebruikers en/of de gebruikers maximaal ondersteunen bij hun werk-
zaamheden.

Daarbij zorgen wij voor een optimaal ingerichte werkomgeving waarin ge-
bruikers zich comfortabel voelen en waarin zij efficiënt en eenvoudig op een 
visuele en interactieve manier informatie overdragen, kennis delen, ideeën 
ontwikkelen en (samen)werken.

Met de juiste faciliteiten in de juiste omgeving 
verloopt het delen en overdragen van kennis 
en informatie snel, soepel en zorgeloos.

In onze oplossingen en dienstverlening stellen wij de gebruiker centraal door 
mens, omgeving en techniek optimaal op elkaar af te stemmen. Het resultaat 
is een plek waar niet alleen de juiste faciliteiten aanwezig zijn om effectief (sa-
men) te werken maar waar ook de omgeving een positieve en stimulerende 
bijdrage levert. En misschien nog wel het belangrijkste… een omgeving waar 
gebruikers – door de eenvoudige bediening – techniek niet schuwen, maar 
juist omarmen; om op een comfortabele manier de technologische mogelijk-
heden optimaal benutten. 

Omgeving, Techniek & Gebruiker

BIS|Econocom , Collaboration Experience

BIS|Econocom, Meeting Experience BIS|Econocom, Pesetastraat Barendrecht

BIS|Econocom, Touch Experience

B R I C K S

B E H A V I O U RB Y T E S
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Audiovisueel
Alle denkbare audiovisuele & IT pro-
ducten (ook los) en de realisatie van 
dynamische AV & IT oplossingen.

Smart Buildings
Advies, realisatie en onderhoud 
van slimme gebouwen waar IT & 
Audiovisuele technologie waarde 
creëert in de vorm van room ma-
nagement, wayfinding etc.

Architectuur & Interieur
Totaalinrichting van uw omgeving. Meu-

bilair, verlichting, vloeren, wanden en 
plafonds optimaal op elkaar afgestemd.

LED Solutions
Aansprekend, krachtig en detailrijk 
communiceren in de open lucht of 

grote indoorlocaties.

Event Rental
Gespecialiseerd in het faciliteren 

van zakelijke evenementen en 
bijeenkomsten.

IT Systemen & Development
Ontwerp, uitrol, beveiliging, onderhoud en hosting van 

IT projecten en maatwerk development trajecten.

Collaboration
Slimme systemen voor plaats- en 
tijdonafhankelijk brainstormen, 
(samen)werken, informeren, ver-
gaderen en presenteren.

Narrowcasting
All-in-one narrowcasting oplossingen om 
uw boodschap gevisualiseerd en getarget 
op het door u gewenste moment aan uw 
publiek aan te bieden. 

Door onze multidisciplinaire kennis & kunde kan 
een solide, schaalbare en betrouwbare oplossing 
worden gerealiseerd. Voorbereid op de toekomst. 

 P O S I T I E V E  S Y N E R G I E :

 A L L E  D I S C I P L I N E S  O N D E R  É É N  D A K . 
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De service van BIS|Econocom omvat het gehele traject van ruimte-in-
richting en de realisatie en integratie van AV & ICT oplossingen; inclusief 
trainingen, preventief en correctief onderhoud. Daarnaast heeft BIS|Eco-
nocom een repair center en een customer service & support afdeling, die 
ook via video, chat en remote (op afstand) service verleent. Verder levert 
BIS|Econocom integraal systeembeheer en zijn wij uw partner voor hos-
ting services. Ook kunt u de productie van uw digital signage content, pre-
sentaties, instructievideo’s en bedrijfsfilms met een gerust hart aan onze 
specialisten overlaten. Tot slot bieden wij flexibele en innovatieve vormen 
van financiering aan, waarmee u – zonder grote investeringen en zonder 
afschrijvingen (OPEX) – direct profiteert van technische innovatie binnen 
uw organisatie. Ons complete servicepakket garandeert niet alleen des-
kundig advies, maar ook extra zekerheid en professionele ondersteuning.

De volgende certificeringen onderstrepen onze kennis en kunde

Strategische partners

Services: Infrastructuur, Digital 
Productions, Financieel

KWR Water Recycle

Heijmans

RabobankFM Haaglanden Bose

KWR Water Recycle

BIS|Econocom in het kort

•  Ervaren: opgericht in 1983/220+ FTE’s
•  Maatwerk: Turnkey aanpak/Full 

service/Service Level Agreements
•  Eigen ontwerp-, engineering en 

installatiedienst
•  Bundeling van kennis en kunde in 

acht divisies
•  Gespecialiseerde marktbewerking
•  Financieel stabiel (hoge D&B rating)
•  ISO 9001, ISO 14001 en VCA** 

gecertificeerd
•  Meerdere fabrikantcertificeringen
•  100% dochter Econocom (19 landen, 

11.000 FTE, € 3 miljard)
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Bezoekers worden welkom geheten met behulp van een 
overweldigende videowall waarop onder meer nieuws-
berichten, (bedrijfs)informatie, zalenplanning en ande-
re mededelingen op een aantrekkelijke manier worden 
weergegeven. De content is eenvoudig te beheren via 
de content runner, een door BIS|Econocom ontwikkeld 
content management systeem voor flexibele narrowcas-
ting. Ook het grafische ontwerp van het template is door 
BIS|Econocom verzorgd.

Een warm welkom

Westcon Comstor

Westcon ComstorWestcon Comstor

InOffice 
Design 
Herverdelen en 
inrichten van uw 
workspace
Een veranderende manier van werken 
vraagt vaak om een andere invulling 
van de beschikbare kantoorruimte. Het 
in kaart brengen van de verschillende 
typen functies binnen de organisatie, 
de wijze waarop deze functies zich zul-
len ontwikkelen en welke faciliteiten 
daarvoor nu en in de toekomst nodig 
zijn, vormen hiervoor de basis. 

V E R W E L K O M E N
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Volledig verbouwde campus waarin o.a. de centrale entree is veranderd 
en in de voormalige directeurswoning een luxe vergaderruimte is gecre-
eerd. Hiermee is ca. 1.200 m² hoogwaardige kantoorruimte gerealiseerd, 
bestaande uit kantoortuinen, kantoorruimtes en overlegruimtes. In het 
ontwerp is veel aandacht besteed aan een prettige, open werkomgeving 
met veel daglicht, ruimte voor ontmoetingen en samenwerken én opti-
male audiovisuele technieken.

W O R K S P A C E  D E S I G N

W E R K E N
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Een levendig gesprek op 
een uitnodigende plek

Op meerdere plekken op de afdeling 
zijn mogelijkheden voor overleg en 
informatiedeling. Deze overlegplek-
ken zijn perfect geschikt om op een 
laagdrempelige manier kennis en 
andere informatie te delen tijdens 
korte overlegmomenten. De interac-
tieve ruimtes passen perfect in het 
open karakter van de organisatie en 
nodigen uit voor een levendig ge-
sprek. De geïntegreerde, interactieve 
touchscreens en draadloze presen-
tatiemogelijkheden bieden de juiste 
faciliteiten om effectief informatie te 
delen en plannen te maken.

Darling Ingredients

Darling Ingredients

Darling Ingredients

Darling Ingredients

Een dynamische 
kantooromgeving 
creëren
Met het in kaart brengen van de ver-
schillende typen functies kan de be-
schikbare ruimte zo optimaal mogelijk 
afgestemd worden op de activiteiten 
die er plaatsvinden. Zo kan een werk-
omgeving gecreëerd worden die meer 
dynamiek teweeg brengt en effectie-
ver en efficiënter (samen)werken sti-
muleert. In een omgeving die past bij 
de identiteit van de organisatie en de 
juiste beleving en sfeer oproept.

Onze Architectuur & Interieur specialis-
ten adviseren u graag over het herver-
delen en inrichten van de beschikbare 
(werk)ruimte. Van het in kaart brengen 
van de benodigde activiteiten en dus 
faciliteiten tot het (onder-)verdelen 
van de beschikbare ruimte. En van het 
ontwerpen van de gecreëerde ruimtes 
tot de integratie van audiovisuele en IT 
faciliteiten.

O V E R L E G G E N

BIS|Econocom is onze vaste partner voor audiovisuele en videoconference 
oplossingen. Bij de realisatie van deze oplossingen nemen zij ook het 
interieurontwerp en de ruimte-inrichting voor hun rekening. Toen wij onze IT 
afdeling wilden centraliseren en een complete campus inrichten met informele 
overlegruimtes, vergaderruimtes, stilteplekken etc. was BIS|Econocom voor ons de 
aangewezen partij om een voorstel uit te werken. Dat voorstel bleek zó goed dat wij 
BIS direct de opdracht hebben gegeven het plan uit te voeren – Darling Ingredients
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Inspirerende omgeving 
voor inspirerende vergaderingen  

Creatieve vergaderruimtes met multifunctionele verga-
derfaciliteiten. Uitstekende samenwerking met aanne-
mer, meubelmaker, architect, opdrachtgever en BIS|Eco-
nocom. Zeer bijzonder is de Panaroma Ceiling; het plafond 
dat buiten naar binnen haalt en creativiteit stimuleert.

Radisson Blu

Radisson Blu

Radisson Blu

Radisson Blu 

Radisson Blu

Panorama 
Ceilings 
Haal buiten 
naar binnen

Eén van de plafondsystemen die 
BIS|Econocom aanbiedt is de 
Panorama Ceiling. Een op maat 
gemaakt systeem, dat bestaat 
uit platen die bedrukt zijn met 
professionele fotografie. Maar 
het is ook mogelijk om met LED 
technologie het plafond een dy-
namisch karakter te geven. De 
platen zijn geïntegreerd in het 
plafond van uw werkomgeving 
en kunnen in alle vormen en 
maten geleverd worden. Naast 
dat de panorama ceilings sfeer-
volle en stijlvolle ruimtes creë-
ren, zorgen zij voor rust, attentie-
waarde en langere concentratie. 
Dit motiveert en werkt prestatie-
verhogend.

V E R G A D E R E N
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Van muur tot muur en van vloer tot plafond door de 
BIS|Econocom architecten ontworpen. De videoconferen-
ce set en de twee grote Samsung displays – netjes geïnte-
greerd in een dual VisionWall – zorgen ervoor dat zowel de 
deelnemers op afstand als eventuele documenten haar-
scherp en overzichtelijk in beeld worden gebracht. De 
vergadertafel heeft naast een mooie uitstraling de juiste 
vorm om tijdens een call alle deelnemers in beeld te bren-
gen. De meekijkmonitor halverwege de tafel zorgt ervoor 
dat iedere deelnemer alle informatie haarscherp te zien 
krijgt. Tot slot zorgen de hydraports in de tafel voor veel 
aansluitmogelijkheden en staat het AMX touch bedie-
ningsysteem garant voor maximaal bedieningsgemak.

Plaats- en tijd
onafhankelijk
samenwerken

Toen wij naar een andere verdieping wilden verhuizen, hebben wij BIS|Econocom 
gevraagd mee te denken over de volledige inrichting van de vergaderruimtes, 
directie- en spreekkamers, receptie en boardroom. Wij wilden dat BIS|Econocom 
zou zorgen voor een moderne, eenvoudig te bedienen en toekomstgerichte 
audiovisuele infrastructuur met de juiste interactieve elementen. En BIS|Econocom 
heeft daarvoor gezorgd. Wij zijn zeer tevreden! – Cefetra

Cefetra

Cefetra

Cefetra

V I D E O V E R G A D E R E N
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De nieuwste collaboration technologieën heffen alle 
drempels als gevolg van tijd en ruimte op. Krachtige 
oplossingen maken deelnemers meer betrokken; ook 
wanneer in groepen overlegd of gebrainstormd wordt. 
Nieuwe content staat binnen enkele seconden op het 
gedeelde scherm. Remote deelnemers zijn altijd zicht-
baar, kunnen – waar ook ter wereld – input geven, content 
delen (ook draadloos) en alle aantekeningen zien en zelf 
maken. Camera’s zorgen voor zicht op de hele ruimte. Als 
content van mobile devices op het centrale scherm ge-
deeld is, worden aantekeningen direct gesynchroniseerd 
en opgeslagen om mee te nemen.

Collaboration oplossingen zijn er voor iedere organisatie 
en elk budget. Uiterst krachtige high-end oplossingen – 
zoals de Microsoft Surface Hub – voor grotere (internatio-
nale) corporates, maar ook mid-end mogelijkheden met 
de capacitive touch schermen van Samsung en Sharp; al 
dan niet compleet geïntegreerd in een zogenaamde hud-
dle room. 

SHV

Atos

Microsoft
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Compleet 
verlichtingsplan 
Zowel functionele als 
sfeerverlichting 

De activiteit die in een ruimte plaatsvindt, bepaalt 
de manier waarop verlichting wordt gebruikt. Zo 
mag in een presentatieruimte het (natuurlijke) licht 
geen invloed hebben op de leesbaarheid cq zicht-
baarheid van de presentaties en is het in een video-
conference ruimte sterk aanbevolen te kiezen voor 
een soort verlichting waarbij harde schaduwen op 
het gelaat worden voorkomen. In werkruimten is 
het dan belangrijk dat de verlichting bijdraagt aan 
een gezond en functioneel werkklimaat.

Naast het soort licht en de sterkte draagt uiteraard 
ook het design van de lamp zelf in grote mate bij 
aan de sfeer van een ruimte. De mogelijkheden 
hierin zijn onbeperkt. Onze interieurarchitecten ne-
men het verlichtingsplan op in het complete ont-
werp. Zo weet u zeker dat de verlichting optimaal is 
afgestemd op de omgeving en activiteiten.

C O L L A B O R A T I O N
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Realisatie en audiovisuele totaalinrichting van een prach-
tig, zeer compleet multifunctioneel auditorium; inclusief 
hoogwaardige apparatuur. Door gebruik te maken van 
strakke lijnen, natuurlijke materialen en tinten én door 
alle randapparatuur en bekabeling onzichtbaar weg 
te werken krijgt de ruimte een rustige en professione-
le uitstraling. Door de centraal dimbare verlichting is de 
projectie voor iedereen goed zichtbaar en met het be-
dieningspaneel kan eenvoudig tussen bronnen worden 
gewisseld en het volume worden aangepast.
 

P R E S E N T E R E N

Uw publiek vraagt om 
goede faciliteiten

Innovatie. Vooruitgang. Onderscheidend vermogen. Kenmerken van onze 
organisatie en de manier waarop wij onze klanten ondersteunen. Voor de 
realisatie van ons nieuwe auditorium zochten wij een toonaangevende 
audiovisuele partner, die deze kernwaarden laat terugkomen in zijn 
aanpak en oplossingen. Een partner die we vonden in BIS|Econocom. 
– GDF Suez

Wandvisualisaties
Wandafwerking is waar dan ook misschien wel de 
belangrijkste eyecatcher en heeft een grote sfeer-
bepalende invloed. Een kleine ruimte een stuk 
ruimer laten ogen? Of juist uw hele grote ruim-
te toch een intieme sfeer geven? Alles is mogelijk 
met de juiste materialen en kleurcombinaties. 

Uiteraard is het ook mogelijk om uw huisstijl te 
versterken door middel van op maat gemaakte 
wandvisualisaties. Wat vindt u bijvoorbeeld van 
uw logo tegen de achterwand van uw videocon-
ferenceruimte zodat uw gesprekspartners altijd 
uw logo in beeld zien? Of speciaal ontworpen fo-
tobehang in een thema dat past bij uw organisa-
tie? Onze interieurarchitecten denken buiten de 
betreden paadjes en geven iedere ruimte graag 
een unieke sfeer die past bij uw organisatie. 

GDF Suez

GDF Suez

GDF Suez

GDF Suez
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In het bedrijfsrestaurant is een opvallende Samsung 
videowall van 3x3 schermen met ultradunne bezel ge-
plaatst. Hierop worden onder andere presentaties en full 
HD films getoond. Om de spraakverstaanbaarheid tijdens 
bijeenkomsten in het restaurant te garanderen, zijn er 
draadloze microfoons en luidsprekers aangebracht.

Multifunctionele ruimtes voor 
uiteenlopende bijeenkomsten

Voor de audiovisuele totaalinrichting van ons nieuwgebouwde hoofdkantoor, 
zochten wij naar oplossingen, die qua mogelijkheden, kwaliteit, uitstraling en 
duurzaamheid passen bij een organisatie als de onze. Dankzij BIS|Econocom zijn 
wij in die opzet geslaagd. De informatieoverdracht is verbeterd, de kennisdeling is 
sneller geworden en de motivatie en het enthousiasme van onze medewerkers is 
onverminderd groot gebleven. – Broekman Group

Broekman group

Broekman group

Broekman group

Broekman group

Broekman group

Broekman group

S A M E N K O M E N

2524 BIS|Econocom    Presentation & Meeting Guide



Volledig digitale ondersteuning van de 
workflow vóór, tijdens en na uw (raads)
vergaderingen. Van A tot Z geïntegreerd 
en geautomatiseerd. Van het agenderen 
van een vergadering tot en met het onli-
ne delen van video-opnames van debat-
ten en toespraken. En alles wat daar tus-
sen zit; vergader-app, stukken uploaden, 
debatteren, opnames maken, opnames 
opslaan en opnames archiveren. Het 
(draadloze) discussiesysteem zorgt dat 
alle deelnemers goed verstaanbaar zijn. 
Doordat alle apparatuur aangestuurd en 
bediend wordt met behulp van een veel-
zijdig besturingssysteem heeft de voor-
zitter of griffier de volledige controle.

Structuur en orde tijdens 
en na uw bijeenkomst

Provincie Zeeland

Gemeente LansingerlandGemeente Lansingerland

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland

D I S C U S S I Ë R E N
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Om passerende woningzoekers aan-
trekkelijk te informeren over het ac-
tuele woningaanbod zijn in totaal 
12 LCD schermen geïnstalleerd in 
de etalages. Daarnaast zijn er in o.a. 
de kantine diverse LED monitoren 
geplaatst waarop informatie wordt 
aangeboden, zoals het woningaan-
bod, mededelingen, nieuws, weer en 
verkeer. Alle monitoren worden een-
voudig en automatisch van relevan-
te informatie voorzien door het door 
BIS|Econocom ontwikkelde narrow-
casting systeem. De content wordt 
door verschillende deelredacteuren 
bepaald en via software naar het juis-
te scherm gestuurd. Door de koppe-
ling met de bestaande website van 
Wonen Zuid wordt het woningaan-
bod op de monitoren automatisch 
actueel gehouden. 

Digitaal communiceren 
met narrowcasting

Wonen ZuidWonen Zuid

Wonen Zuid

Vloeren en plafonds 
als sfeermakers 
Ook de vloer en het plafond dragen bij aan de 
sfeer en uitstraling van een ruimte en nemen 
daarom een belangrijke plek in het interieur-
design in. Wij bieden een aantrekkelijk assor-
timent vloerbedekkingen (tapijt, linoleum, pvc, 
soepele vinyl, kurk, laminaat, parket, gegoten 
vloeren) en plafondsystemen (zwevend, ver-
laagd, spanplafonds, lamellen plafonds, gips-
plafonds etc.) aan. Uiteraard wordt er bij de 
keuze van plafond rekening gehouden met de 
infrastructuur die vaak voor een deel boven het 
plafond wordt aangelegd en eventuele appa-
ratuur die boven het plafond geplaatst wordt.

I N F O R M E R E N
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Inrichting van een Emergency Room 
met moderne en zeer gebruiksvrien-
delijke apparatuur zodat de totale 
oplossing op die belangrijke momen-
ten eenvoudig en snel te bedienen is. 
Twee Samsung LED schermen vor-
men het middelpunt van de ruimte. 
Hier kunnen allerlei beelden van ver-
schillende bronnen op weergegeven 
worden. De schermen zijn in een Visi-
onWall geïntegreerd, waarin ook alle 
bekabeling en overige apparatuur, 
zoals een PC en audioversterker, strak 
zijn weggewerkt. In de VisionWall is 
tevens een videoconferencesysteem 
geïntegreerd, waarmee de gebrui-
kers in een handomdraai met be-
langrijke partijen kunnen communi-
ceren; waar zij zich ook bevinden.

Het monitoren van uw 
kritische processen

Smit Salvage (Boskalis)

Smit Salvage (Boskalis)

AZN Moerdijk

M O N I T O R E N
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Iedere vergaderruimte is voorzien van een ruimtereser-
veringsysteem. Op een compact touch schermpje bij de 
entree van de ruimte is een vergaderruimte te boeken, 
te annuleren of te verlengen. Aan de ledrand, die rood 
of groen kleurt, is te zien of de ruimte beschikbaar is of 
niet. De Evoko Liso synchroniseert tevens met Prequest, 
Planon en Outlook agenda’s waardoor ook direct via de 
computer de planning kan worden ingezien en een ruim-
te kan worden gereserveerd. Voordelen van de room ma-
nager zijn het zeer efficiënt inzetten van de ruimtes afge-
stemd op het aantal personen en gebruik van faciliteiten.

Ruimtes, werkplekken 
en collega’s zoeken en 

vinden

BIS|Econocom, Collaboration Experience

BIS|Econocom, Collaboration Experience

R U I M T E R E S E R V E R I N G

Raamdecoratie
 
Om de lichtinval van buiten zo optimaal mogelijk 
te reguleren, wordt gebruik gemaakt van raamde-
coratie. Deze raamdecoraties zijn in tal van verschil-
lende stijlen, uitvoeringen en (ral) kleuren te verkrij-
gen. Hierdoor is er altijd een stijl raambekleding die 
past binnen uw interieur en die sfeer toevoegt aan 
de ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jaloezieën, 
rol- of vouwgordijnen en plissegordijnen. 

Daarnaast biedt raamdecoratie ook een uitkomst 
voor het creëren van privacy bij glazen binnenwan-
den. Denk aan speciale raamfolies met daarop een 
bijzondere visualisatie of een touwgordijn voor het 
scheiden van verschillende ruimtes. BIS|Econocom 
adviseert u graag over de vele mogelijkheden. 
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Complete audiovisuele ondersteu-
ning bij een officiële bijeenkomst in 
het Concertgebouw in Amsterdam. 
De specialisten van Event Rental 
hebben onder andere in de kleine 
zaal een mooie kaderloze projectie 
verzorgd met een beamer met een 
lichtopbrengst van maar liefst 20.000 
ANSI Lumen om alles wat er op het 
podium gebeurde voor alle aanwezi-
gen goed zichtbaar te maken. 

Om de bijeenkomst ook te kunnen 
volgen vanuit de ‘hoge bandbreed-
te landen’ en de ‘lage bandbreedte 
landen’ zoals bijvoorbeeld Afrika, is 
er met behulp van vier compacte 
dome camera’s een webuitzending 
verzorgd. Om daarnaast de verschil-
lende sprekers, onder wie Prinses 
Mabel van Oranje en de verschillen-
de muzikanten voor iedereen ver-
staanbaar te maken, is professionele 
geluidsversterking ingezet. Zowel in 
de zaal als voor de webcast. Om de 
sfeer helemaal af te maken, zorgde 
de combinatie van de aanwezige ver-
lichting en draadloze LED armaturen 
voor een prachtige setting.

Perfect resultaat op 
de belangrijkste 
momenten

Joep Langen Instituut

E V E N T S
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VisionLine
Meubilair ontworpen 
vanuit onze ervaring 
De BIS|Econocom interieurarchitecten hebben 
een lijn prachtige vergadertafels, multimedia-
wanden, (samen)werkplekken en ondersteunend 
meubilair ontworpen: de VisionLine. Deze lijn 
meubilair is ontworpen op basis van praktijkerva-
ringen en met de visie om audiovisuele faciliteiten 
en interieur optimaal op elkaar af te stemmen. Alle 
meubels hebben dan ook als gemeenschappelij-
ke kenmerken dat ze doordachte kabeldoorvoer 
hebben, voorzien zijn van de benodigde ventilatie 
openingen en beschikken over geïntegreerde au-
diovisuele techniek, slimme bedieningssystemen 
en aansluitpunten. Uiteraard is de afwerking van 
deze meubels geheel af te stemmen op uw wen-
sen.
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Meubilair voor de 
versterking van uw 
huisstijl 
Presenting your vision

U heeft de mogelijkheid om zelf zowel de 
uitvoering als de afwerking van het meubilair 
uit de VisionLine te bepalen; eventueel 
in overleg met een van onze interieur- 
architecten. Gaat u voor een gespoten kleur naar 
keuze (hoogglans, zijdeglans of mat)? Of wilt 
u uw meubilair laten bekleden met een HPL, 
melamine of hout fineer? De VisionLine geeft u 
de mogelijkheid het meubilair te positioneren als 
eyecatcher, deze op te laten gaan in uw interieur 
of uw corporate identity ermee te versterken.

XPO Logistics

Fujifilm

Heineken SabicKNAW

DELA

APM Terminals

Homij

Fujifilm

Fujifilm FujifilmFluor
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Een bijzonder fraaie en op maat gemaakte “voorzetwand” 
waarmee u uw flatscreen display(s) naadloos in uw interi-
eur integreert. Deze voorzetwanden zijn te leveren voor 
iedere formaat display én voor videowalls, waarbij meer-
dere schermen aan elkaar zijn gekoppeld. Uiteraard zijn 
er kabelgoten en/of 230-volt voorzieningen in de Vision-
Wall geïntegreerd en is het mogelijk de Wall uit te breiden 
met een stijlvol 19” rack voor uw randapparatuur – zoals 
uw videoconference systeem, blu-ray speler, vaste PC en/
of audio versterker. Natuurlijk prachtig afgewerkt in één 
stijl.

De VisionCube biedt een stijlvolle mogelijkheid om uw 
randapparatuur in de buurt van uw beelddrager (LCD/
LED scherm of projectieoplossing) op te bergen. Dit prak-
tische meubeltje wordt aan uw muur bevestigd en de 
kabels naar uw display of projector worden slim wegge-
werkt. U kunt alle gewenste bronnen in de VisionCube uit 
het zicht – en toch onder handbereik – opbergen. Daar-
naast kunt u centraal uw apparatuur bedienen dankzij 
het in de VisionCube geïntegreerde bedieningspaneel.

VisionWall variaties VisionCube variaties

Damen Shipyards LRCB

V I S I O N C U B EV I S I O N W A L L
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De VisionFrame is net als de VisionWall een strakke op 
maat gemaakte voorzetwand. Waar de VisionWall ge-
schikt is voor een enkel scherm is de VisionFrame speci-
aal voor de integratie van videowalls in een ruimte. Daar-
bij maakt het niet uit of het een wall is van vier keer een 
40 inch scherm, 6 keer een 32 inch scherm of zelfs 9 keer 
een 60 inch display. Voor iedere videowall is een geschikt 
frame. Naar wens kan het VisionFrame uitgebreid wor-
den met geïntegreerde luidsprekers of een 19“ rack voor 
uw randapparatuur.
 

VisionFrame variaties

BIS|Econocom, Meeting Experience

De vergadertafel is heel belangrijk in een vergaderruimte 
en draagt in grote mate bij aan de efficiëntie en de sfeer 
in een ruimte. Naast de grootte van de tafel zijn het uiter-
lijk, de vorm, geïntegreerde techniek en het aantal per-
sonen dat aan de tafel kan plaatsnemen belangrijk. In de 

VisionTable variaties

VisionTable zijn de aansluitpunten stijlvol geïntegreerd 
en is er plaats voor slimme bediening van de audiovisu-
ele apparatuur. Ook over de vorm is goed nagedacht. Zo 
zorgt de speciale vorm ervoor dat bij een videoconferen-
tie alle deelnemers zichtbaar zijn en iedereen goed zicht 
heeft op het scherm vanaf de gewone tafelpositie. Iets 
wat gebruikers enorm waarderen.

BIS|Econocom, Touch Experience Center

V I S I O N F R A M E

V I S I O N T A B L E
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Dit innovatieve totaalconcept met geïntegreerd (touch) 
display biedt een prachtige oplossing om kort, flexibel 
en interactief te overleggen en ideeën uit te wisselen. 
Standaard geeft de presentatie op het grote, heldere 
LED scherm interne/externe informatie, nieuws, weer en 

verkeer. U gaat zitten op één van de hoge, comfortabele 
krukken aan de tafel. Met één druk op de knop switcht u 
naar uw laptop, die aangesloten is op het in de tafel geïn-
tegreerde systeem voor kabelmanagement. Uw presen-
tatie kan beginnen!

Allison Transmission LRCB

Het VisionLighting hangarmatuur is bedacht voor ge-
bruik in combinatie met de VisionTable. Het licht wordt 
via het plafond door de hele ruimte verspreid, wat zorgt 
voor de perfecte belichting; ook tijdens videoconferences. 

BIS|Econocom, Collaboration Experience BIS|Econocom, Collaboration Experience

V I S I O N T A B L E  H I G H V I S I O N L I G H T I N G
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De VisionShelf Lighting is een mo-
derne strak afgewerkte, blind ge-
monteerde wandplank en wordt 
gebruikt als aanvulling op de Vision-
Wall. Het mooie van de VisionShelf is 
dat u helemaal vrij bent in het aan-
tal wandplanken en waar deze op 
de wall geplaatst worden. Doordat 
de shelfs voorzien zijn van moderne 
LED verlichting kan er creatief wor-
den omgegaan met highlights en 
schaduwen op de wand. De Vision- 
Shelfs zijn leverbaar in uiteenlopende 
afwerkingen en kleuren.

DVB Bank

De VisionSideboard is ontworpen om uw ruimte te voor-
zien van een meubel voor het plaatsen van de centrale 
audiovisuele apparatuur. Dit fraaie meubel biedt tegelij-
kertijd de mogelijkheid voor modulaire uitbreiding met 
een opbergmeubel (shelfs), koelkast en/of geïntegreerd 
display. Bovendien worden – bij het toepassen van meer-
dere modules – de modules voorzien van een doorlopend 
bovenblad zodat er één dressoir wordt gecreëerd.

VisionSideboard variaties

FM Haaglanden

V I S I O N S I D E B O A R DV I S I O N S H E L F

L I G H T I N G
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De BaakFM HaaglandenLinde Gas

Bolier

Fujifilm

Fluor

Gemeente Alphen aan den Rijn

KNAW

FM  Haaglanden
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E E N  G R E E P  U I T  O N S  K L A N T E N B E S T A N D
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