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Onderwijs en training oplossingen 

Fentronics adviseert en realiseert voor de onderwijsbranche maar ook voor het interne training traject (training instituten)  

bij bedrijven voor de gewenste audiovisuele oplossing. U mag van ons verwachten dat wij u hierin op maat adviseren.  

Ieder project is maatwerk, of dit nu klein of groot is. De kracht van een goede audiovisuele oplossing ligt met name  bij de juiste 

apparatuur die soepel en efficiënt inzetbaar zijn.  Daarbij komt dat onderwijsinstellingen of bedrijven die erkend zijn met een  

onderwijs certificaat veelal recht heeft op een subsidie voor audiovisuele apparatuur. Fentronics biedt dan ook zeer gunstige 

voorwaarden, uitstekende garanties en een goede prijs. Maar ook voor de service, installatie bent u bij ons helemaal in beeld.  

Neem contact op voor meer informatie met ons kantoor.   

Welke Audiovisuele middelen ter ondersteuning in het leer proces? 

1. Digitaal Whiteboard 
2. LCD schermen 
3. Informatie / rooster systemen 
4. Projectoren en schermen 
5. Audio omroep 
6. camera voor opname rolspel  
7. video / dvd  voor weergave van beelden 
8. Stemkastjes 
9. En alle andere AV producten die in deze branche van toepassing zijn 

Welke diensten zetten we in?  

Uiteraard kunt u voor meer diensten bij ons terecht, maar juist voor de onderwijs sector is het van groot belang 
dat u een partner kiest met kennis en ervaring. Fentronics biedt u dit. 

1. Uitgebreid AV inventarisatie 
2. Compleet AV Advies gericht op u specifieke situatie 
3. Subsidie kansen in beeld brengen 
4. Inkoop traject 
5. Installatie 
6. Service en onderhoud 

 

 

Fentronics AV Solutions heeft 25 jaar expertise opgebouwd in het ontwikkelen en 

installeren van professionele audiovisuele systemen. Fentronics adviseert, verkoopt en 

installeert audiovisuele maatwerk. Wij dragen zorg voor een juiste afhandeling van uw 

audiovisueel project. Daarmee komt een brede professionele expertise van topniveau 

binnen u en van onze klanten in bereik, die bewust voor de hoogste kwaliteit kiezen 

en daarbij graag de kosten beheersbaar houden. Met onze professionele producten en 

diensten bent u verzekerd dat uw audiovisuele wens tot leven komt. 



 

 

   

 

 

Fentronics denkt mee met uw audiovisuele wensen. Van primair onderwijs tot universitair. Denkt u  aan de 

totaalinrichting van leslokalen, collegezalen, kantines, maar ook de gemeenschappelijke ruimtes, aula’s, waar beeld 

en geluid optimaal op elkaar zijn afgestemd. En dan de gangen nog, deze zijn uitermate geschikt voor 

beeldcommunicatie systemen. Deze kunnen ook o.a wijzingen weergeven in roosters, lokalen of de nieuwsbulletin 

en niet te vergeten het menu. En al van dat soort zaken meer. Bij Fentronics krijgt u geen verkoper aan de 

telefoon maar een projectmanager die van AV apparatuur in uw branche kennis en ervaring heeft.  

Deze kan een perfecte vertaalslag maken van uw wens.  

Waarom kiezen voor Fentronics? 

 Aandacht voor uw wensen 

 Expertise, kennis en vele jaren ervaring 

 Heldere werkwijze 

 Open communicatie 

 Continuïteit en kwaliteit 

 Offerte vast prijs 

 Duidelijke afspraken 

 Projectmatige aanpak 

 Ons niet tevredenheids protocol & aanpak 

Op onze website vind u een paar van onze referenties. Deze referenties laten niet alleen zien wat wij u kunnen 

bieden, maar tonen ook het vertrouwen die onze (veelzijdige) opdrachtgevers geven. Veel opdrachtgevers zijn 

inmiddels gewaardeerde vaste klanten geworden. En als u niet helemaal tevreden bent over het overeengekomen 

project,dan treed ons niet tevredenheids protocol in werking. Wij nodigen u uit om uw audiovisuele wens bij ons 

neer te leggen, wij maken van uw wens een ware realisatie. 
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