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PROJECTEN
IN HOOGTE VERSTELBARE VIDEOWALL OP WIELEN

Opdracht
Zuilen en horizontale profielen
geanodiseerd aluminium

3899
3642.2
2900.5
Bracket Ral 9005 (korrel zwart)

LG 55LV77A
128

Gehele onderstel Ral 9005 (korrel zwart)

Controle box met handbediening t.b.v. lift

3052 - 3752mm

1977

Active audio Passive column loudspeaker Ray-On 200

1072

Handgreep (4x)

65

1000

ca. 2025 - 2725

Aanvraag:
Na een aanbesteding is Fidato gekozen als de AV
system integrator voor de revitalisatie van het in
1974 gebouwde hoofdkantoor van a.s.r. Nederland
N.V.
De locatie telt circa 84.000 m2 en telt ongeveer
2800 flexibele werkplekken bestemd voor 4000
medewerkers.

523
1028.5

Active audio SWAP12 Subwoofer
19" rack 6HE (530x310x345) t.b.v. o.a. CAMCO D-Power 05

Vanwege de grote verscheidenheid van
presentaties en seminars had a.s.r. behoefte aan
een flexibele oplossing. Fidato wendde zich tot
SmartMetals voor een passende oplossing.
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Product: Verrijdbare 3x3 lift 55" LG
Product code: 1401405-01

Maximum load: 300kg

Package weight: 473kg

Rev.: A

units: mm

Oplossing:
We ontwikkelden een veelzijdige oplossing welke
het voor de klant mogelijk maakt een 3x3 VideoWall
te gebruiken in meerdere ruimtes. De VideoWall
heeft wielen en is makkelijk verplaatsbaar waardoor
er ook binnen de ruimte kan worden gevarieerd
met opstellingen.
Met negen 55 inch monitoren biedt deze VideoWall
de mogelijkheid om voor een groot publiek
presentaties te geven. En met zijn elektrische
hoogteverstelling kunnen de monitoren eenvoudig
boven het publiek uit worden geheven.
Concept:
Door te kiezen voor een SmartMetals montage
oplossing en de diensten op de Fidato, kan a.s.r.
presentaties en seminars geven aan een groot
publiek op verschillende locaties in het gebouw.

a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij
voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken bijna 3.900
medewerkers en met een omzet van € 3,8 miljard
behoort a.s.r. tot de grootste verzekeraars van
Nederland.
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