Fentronics AV Solutions heeft 25 jaar expertise opgebouwd in het ontwikkelen en
installeren van professionele audiovisuele systemen. Fentronics adviseert, verkoopt en
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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.

Branche oplossingen
Fentronics adviseert en realiseert voor iedere branche de gewenste oplossing. U mag van ons verwachten dat wij u hierin op maat
adviseren. Het budget gericht adviseren is hier een kernwoord voor Fentronics. Ieder project is dan ook maatwerk, of dit nu klein of
groot is. Uw wens is onze uitdaging en realisatie zin.

Diensten van Fentronics AV Solutions
1.
2.
3.
4.
5.

Audiovisueel advies
Installatie & Realisatie
Systeem ontwerp
Service en onderhoud
Audiovisuele verhuis service

Welke producten kunnen wij u adviseren en leveren?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Professioneel AV
Informatie systemen
Presentatie middelen
Audio apparatuur
Beeldschermen
Montage beugels
Led displays
Audiovisuele verhuis service

Fentronics denkt mee met uw audiovisuele wensen. Of dit nu een presentatie ruimte is in het bedrijf, of een
informatie systeem in een medische omgeving. Een digitaal lesboard voor een callcentrum of onderwijsinstelling.
Wij realiseren voor iedere branche maatwerk en naar uw doelstelling. Voor meer informatie of eventueel een
productdemo neem vrijblijvend contact op met ons kantoor. Bij Fentronics krijgt u geen verkoper aan de telefoon
maar een projectmanager met apparatuur kennis. Die een perfecte vertaalslag kan maken van uw wens. Direct uw
vragen kan beantwoorden, en u ook kan vertellen over welke richtbedragen we praten.

Waarom kozen deze klanten voor ons?
Aandacht voor uw wensen
Heldere werkwijze
Open communicatie
Continuïteit en kwaliteit
Offerte vast prijs
Duidelijke afspraken
Projectmatige aanpak
Onze 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.
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