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GELUIDSINSTALLATIES NARROWCASTINGPRESENTATIESYSTEMEN

 
UITNODIGING JUBILEUM TOOST / INFERNO AV 25 JAAR
DATUM: DINSDAG 23 OKTOBER VAN 16.00 – 18.00 UUR | ADRES: ZEILMAKERSSTRAAT 5 IN SNEEK
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Inferno Audio Visueel staat op 23 oktober 2018 offi  cieel 

25 jaar lang ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Een fantastische mijlpaal, die we graag met u willen 

vieren. Bovendien is het tijd voor directeur Jelle Heeringa 

om eens terug te blikken op de ontwikkeling van zijn 

bedrijf.

“Als tiener spaarde ik op 10-jarige leeftijd mijn eerste 

speakers en discolampen bij elkaar door op de boerderij in 

Balk te werken. Het was het begin van een lange carrière 

in de entertainment wereld. Vanaf dat moment draaide ik 

op elke verjaardag van onze groep vrienden.”

“Nadat ik met mijn broer de fi lm ‘Saturday Night Fever’ 

had gezien ontstond de naam ‘Disco Inferno’. Toen ik 16 

was tourde ik samen met een vriend langs dorpshuizen 

en zomers langs campings. Een hoogtepunt was dat we 

zelfs Gaastra Sails als sponsor kregen en dat we in het 

voorprogramma stonden van Normaal, Drukwerk, Golden 

Earring en Herman Brood.”

“Nadat ik in 1993 mijn studie HEAO BE afgerond had, 

besloot ik mij in te schrijven bij de KvK. Mijn hobby was 

defi nitief uit de hand gelopen! Mijn apparatuur stond 

opgeslagen bij een timmerbedrijf en thuis in de garage. 

In 2001 besloot ik mijn baan als logistiek manager op te 

zeggen en vol voor ons bedrijf te gaan. Samen met Arie en 

Jeen ontstond ‘Inferno Stage Utilities’.”

Directeur Jelle Heeringa 
over het ontstaan van 
een familiebedrijf

‘Mijn vrouw Jannie ging al in 1984 mee met onze drive-

in show. Ze heeft altijd als assistent-bedrijfsleider bij de 

ETOS gewerkt. Sinds 2004 verzorgt ze onze administratie. 

In 1996 werd onze dochter Joska geboren en in 2001 onze 

zoon Sander.”

“Ons hele gezin was vertrouwd met de disco-apparatuur, 

omdat klanten en relaties regelmatig thuis materiaal 

kwamen ophalen. Vanaf 2001 was ons gezin elke zaterdag 

op de zaak aan de Koperslagersstraat. Onze kleine Sander 

lag dan te slapen op de theaterdoeken!”

“In 2011 is Jannie mijn compagnon geworden en is ze 

steeds meer zaken gaan oppakken, zoals personeelszaken, 

verzekeringen, stage-coördinator, etc. Maar ook in de 

avond stond ze altijd paraat wanneer er nog materialen 

op locatie gebracht moesten worden, die we waren 

vergeten.”

“Inmiddels is ons bedrijf uitgegroeid tot een bekwaam 

audiovisueel installatiebedrijf met 6 man personeel. Onze 

zoon Sander is nauw betrokken bij ons bedrijf en helpt 

in zijn vakanties mee op installatieklussen. Dankzij onze 

vele trouwe opdrachtgevers heeft Inferno Audio Visueel 

kunnen uitgroeien tot vakautoriteit van Friesland. En daar 

zijn we met z’n allen enorm trots op!”

“Wij wilden ons 25-jarig bestaan niet zomaar voorbij 

laten gaan. We nodigen u dan ook van harte uit voor 

ons jubileum op dinsdag 23 oktober van 16.00 – 18.00 

uur. Mocht u ons nog niet kennen, dan is dit wellicht een 

uitstekende gelegenheid om eens kennis met ons bedrijf 

te komen maken. We vinden het geweldig als u erbij bent!”
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Wij zijn u tijdens het gehele traject van dienst. Van ontwerp, advies en installatie tot 

onderhoud. Alles draait om maatwerk, waarbij u als klant centraal staat.

 PROJECTOVERLEG

Op onze binnendienst zijn productspecialisten altijd bereikbaar. Zij zorgen ervoor dat uw 

service- en support vragen direct beantwoordt worden. 

 WERKVOORBEDREIDING

Onze ervaren installateurs gaan de weg op met een probleem oplossend vermogen. Ook 

werken wij vakkundig samen met uw aannemer of elektra-installateur.

 VAKKUNDIGE INSTALLATIE

Middels onze technische dienst worden storingen adequaat opgelost. Zij vormen dan ook 

een onmisbare schakel in onze dienstverlening naar u als klant. 

 TECHNISCHE DIENST
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TIJDLIJN INFERNO AV

1981

Jelle Heeringa als DJ

1993

Inschrijving KVK

1999

Bedrijfsunit 
Koperslagersstraat 25C

2001

Investering in grotere PA
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TIJDLIJN INFERNO AV

2003

Kerst: dromen worden groter

2005

Eerste paal nieuwe pand
Inferno Stage utilities

2010

Corporate events Calvin Klein
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TIJDLIJN INFERNO AV

2011

Evangelische Gemeenschap 
Sneek

2012

Groot installatieproject
UCS De Boer

2013

Sneekweek

2013

Herinrichting 
woonzorgcentrum Frittemahof
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TIJDLIJN INFERNO AV

2014

Focus op audiovisueel 
installatiebedrijf

2015

Studiedag geluidsinstallaties

2017

Vak autoriteit in Friesland

2014

Nieuwe huisstijl Inferno 
Audio Visueel
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KERKEN
 De Martinikerk in Franeker is een authentieke kerk uit 1421. Voor audiovisuele communicatie werd tot voor kort gebruik gemaakt van 

beamerschermen. Deze ontnamen het zicht op delen van de kerk en de kwaliteit liet te wensen over. Inferno Audio Visueel mocht zich 

ontfermen over een nieuwe, passende oplossing middels hoogwaardige LED displays. 

Uitvaartcentrum Talitha Koem
Up to date beeldvoorzieningen en bedieningsgemak, met 

deze vraag kwam uitvaartorganisatie Draagt Elkanders 

Lasten bij Inferno Audio Visueel. De kwaliteit van de 

beelden en opnames zijn verbeterd en aangepast aan 

de huidige standaard en mogelijkheden. Camera’s, 

videomixer, beamer, videorecorder en bekabeling zijn nu 

geschikt voor Full HD.

‘De Rank’ in Frankerk
Wij stemmen onze audiovisuele oplossingen af op 

het karakter en de akoestiek van het kerkgebouw. We 

benadrukken de positieve aspecten van de akoestiek 

en neutraliseren de minder goede kanten. Zo kunnen 

kolomzuilspeakers refl ecties en volume-verschillen 

neutraliseren en de spraakverstaanbaarheid versterken.
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RADIO OP DE WERKVLOER
Hoekstra BV heeft recent in Sneek haar nieuwe cross-dock geopend. Een grote bedrijfshal met een oppervlakte van 27.000 m² waar op- en overslag plaats vindt. Het personeel wordt gemotiveerd door een 

lekker stukje muziek op de achtergrond. Inferno Audio Visueel mocht een fantastische centrale radio installatie leveren.

Stabiele radio ontvangst
In Nederland zijn de internetverbindingen tegenwoordig 

uiterst stabiel. Daarom is internetradio de trend van dit 

moment. Bij Hoekstra BV kan het personeel uit heel veel 

zenders kiezen, die bovendien allemaal storingsvrij te 

beluisteren zijn. 

Pendel luidspreker
Vanwege het enorme oppervlak van het nieuwe cross-dock heeft Inferno Audio Visueel ervoor gekozen om te werken 

met pendel luidsprekers. Deze zijn op 5 meter hoogte geplaatst. De geluidskwaliteit en de dekking is indrukwekkend. 

Deze luidspreker is ontworpen om muziek af te spelen en omroep weer te geven in open ruimtes. Alle bekabeling is netjes 

weggewerkt in een cover aan de bovenzijde, zodat de pendel er esthetisch gezien perfect uitziet.
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AUDIOVISUELE VERGADERFACILITEITEN BESTJOERSHÛS, SNEEK
Optimaal vergadercomfort voor de Gemeente Súdwest Fryslân in het Bestjoershûs in Sneek is het uitgangspunt. Naast de Raadzaal zijn er in het ‘Bestjoershûs’ ook verschillende 

vergaderruimtes aanwezig. Inferno AV heeft in nauw overleg met de Gemeente Súdwest Fryslân de functionaliteiten van de verschillende ruimtes uitgewerkt en omgezet in praktische 

bruikbare technieken.

State-of-the-art audio en beeld
Vergaderingen in de Raadzaal worden door 3 full-HD 

camera’s automatisch gevolgd. Elke spreker wordt in beeld 

gebracht, terwijl zijn of haar naam onder in beeld verschijnt.     

Stem-functionaliteit is uiteraard aanwezig. Na de stemming 

wordt de uitslag vervolgens helder in beeld weergegeven.

Vergaderruimtes met nieuwste AV-technieken
In het ‘Bestjoershûs’ zijn vier vergaderruimtes aanwezig en een foyer welke ook omgezet kan worden naar twee afzonderlijke 

vergaderruimtes. Elke vergaderruimte moet uiteraard zelfstandig kunnen functioneren met alle aansluitmogelijkheden die horen 

bij de tegenwoordige tijd. Zo kan er in elke ruimte een bekabelde verbinding gemaakt worden met het beeldscherm via een 

tafelaansluiting. In alle vergaderruimtes kan er ook nog een draadloze verbinding gemaakt worden met het beeldscherm, en in de 

meeste vergaderruimtes is er ook een eigen ringleiding aanwezig. 
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AV-INSTALLATIE CREMATORIUM HASKERPOORT, OUDEHASKE 
In opdracht van Installatiebedrijf Hoekstra uit Heerenveen mocht Inferno AV voor het nieuwe crematorium Haskerpoort in Oudehaske een complete AV-installatie installeren. De  installatie 

voorziet in hoogwaardige audio- en beeldvoorzieningen, maar ook in de mogelijkheid om opnames te maken en stabiele streaming service van de uitvaartdiensten. Een project waarin alle 

ervaring van Inferno Audio Visueel samen is gekomen, omdat deze techniek te allen tijde moet functioneren.

Mee bewegen met bezoekersaantallen
Voor uitvaartdiensten zijn factoren als betrouwbaarheid, 

kwaliteit en bedieningsgemak van groot belang. In 

de praktijk kan het aantal bezoekers per uitvaart fl ink 

verschillen. De geïnstalleerde audiovisuele voorzieningen 

kunnen dan ook fl exibel ingezet worden.

Verstaanbaarheid en goede zichtlijnen
Voor een optimale spraakverstaanbaarheid is er een hoogwaardige geluidsinstallatie aanwezig, die bediend wordt met 

behulp van een iPad. Aanvullend is er een ringleiding in de aula aanwezig waar de uitvaartdiensten worden verzorgd. Naast 

de spraakverstaanbaarheid zijn ook de zichtlijnen van groot belang. Het is de bedoeling dat een ieder goed zicht heeft op de 

sprekers, maar ook op de foto’s en of video’s die getoond kunnen worden. Om dit te realiseren zijn er 2 Full-HD projectoren 

in de aula aanwezig. In de hal, die als verlengstuk van de aula gebruikt kan worden, zijn twee Full-HD displays geplaatst. 
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UITNODIGING JUBILEUM / TOOST INFERNO AUDIO VISUEEL 25 JAAR
DATUM: DINSDAG 23 OKTOBER VAN 16.00 – 18.00 UUR | ADRES: ZEILMAKERSSTRAAT 5 IN SNEEK

AV-oplossingen van Inferno Audio Visueel
Presentatiesystemen / deel presentaties met collega’s in een vergadering

Geluidsinstallaties / verstaanbare installaties voor zakelijk gebruik

Vergaderoplossingen / het gemak van een touchscreen in een vergaderruimte

Projectie / presenteren middels hoge resolutie projectoren

Beeldschermreclame / digitale informatievoorzieningen met centrale sturing

Microfoontechniek / Kristalhelder presenteren zonder belemmering van kabels

Videoconferentie / Effi  ciënt vergaderen op afstand 

100 Volt / achtergrondmuziek systemen voor bedrijfshallen en kantoren

Automatisering / al onze oplossingen terugbrengen in eenvoudige bediening

Zeilmakersstraat 5 
8601 WT Sneek
tel: 0515 - 43 40 27
www.inferno-av.nl


