
Small Medium Large

€ 95,- € 146,- € 186,-

< 10 M2 10 - 20 M2 > 20 M2

49” 55” 65”

Pakketten

Geschikt voor een ruimte van maximaal

Display

Soundbar & videoconferencing

Room Management system

Surface mount box

Inclusief vakkundige en complete installatie

Inclusief éénjarig servicecontract

Inclusief éénjarig Room Booking licentie

Inclusief arbeidskosten (Uitgaande van maximaal 8 arbeidsuren)

Control panel
Bestuur jouw apparatuur met gemak

Maak eenvoudig verbinding met een stroombron of netwerk

Zie in één oogopslag of een ruimte beschikbaar is

Wireless presentation 
Deel uw content op het display met een druk op de knop

Om goed samen te kunnen werken op afstand

Krachtige visualisatie van uw content

Al mogelijk vanaf *

HUDDLE ROOM PAKKETTEN

Om meteen goed van start te gaan
Huddle rooms worden steeds populairder. Maar wat is het nu precies? Een huddle room is een 
kleine vergaderruimte voor ongeveer 2 tot 6 personen. De ruimte is comfortabel ingericht, geschikt 
om snel ideeën uit te wisselen en constructief samen te werken. De naam ‘huddle’ is afkomstig van 
teamsporten als rugby en voetbal. Het staat voor een team dat tijdens een wedstrijd kort 
samenkomt om het verdere plan van aanpak te bespreken.

Wij hebben drie pakketten samengesteld op basis van de oppervlakte van de ruimte. 
Opgedane kennis en ervaring leert ons dat met je één van deze pakketten meteen klaar bent om 
goed van start te gaan. Uiteraard maken wij uitsluitend gebruik van gerenommeerde A-merken.

* Leaseprijzen: op basis van 60 maanden.
 Prijzen zijn excl. BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.



Interactief touchscreen
Krachtige visualisatie van uw content 55” 65” 75” 86”

VERGADERRUIMTE PAKKETTEN

Haal het maximale uit uw vergaderruimte!

Small Medium Large XLarge

< 10 M2 10 - 20 M2 20 - 50 M2 > 50 M2

Pakketten

Geschikt voor een ruimte van maximaal

Room Management system
Zie in één oogopslag of een ruimte 
beschikbaar is

Ingebouwde PC
Inclusief een muis en toetsenbord

Ophangsysteem *1

Kies uit een muurbeugel, muurlift of 
mobiele lift

€ 132,- € 159,- € 169,- € 186,-

Inclusief vakkundige en complete 
installatie 

Inclusief éénjarig servicecontract

Inclusief éénjarig Room Booking licentie

Inclusief arbeidskosten 
(Uitgaande van maximaal 8 arbeidsuren)

Al mogelijk vanaf *2

Vergaderen en presenteren kan op tal van verschillende manieren en de techniek biedt daarvoor meerde-
re oplossingen. Zeker nu meer en meer organisaties het moderne werken introduceren, waarbij bureaus 
plaatsmaken voor meer ruimtes om te overleggen, scrummen en brainstormen. 

Wij hebben vier pakketten samengesteld op basis van de oppervlakte van de ruimte. Opgedane kennis en 
ervaring leert ons dat met je één van deze pakketten meteen klaar bent om goed van start te gaan. Uiter-
aard maken wij uitsluitend gebruik van gerenommeerde A-merken.

*1  Standaard wordt elk pakket geleverd met een muurbeugel.
*2  Leaseprijzen: op basis van 60 maanden.

    Prijzen zijn excl. BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Wireless presentation
Deel uw content op het display met een 
druk op de knop

Control panel
Bestuur jouw apparatuur met gemak


