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VI HØRER DET IGEN OG IGEN.
KUNDERNE - OG KUNDERNES KUNDER
- SIGER WUAV. DET ER VI STOLTE AF.
DERFOR HEDDER VI WUAV,
MED DET LILLE LINK I NAVNET,
AT DET HANDLER OM AV-TEKNIK
Udtrykket WUAV handler om begejstring, om en fantastisk
oplevelse, om glæde, om det u-forventelige, om at blive
positiv overrasket og om alt det, der kan siges glad med
et lille ord: WUAV
Kompetencen er at udvikle og levere professionelle
AV-løsninger til virksomheder og organisationer over
alt i Danmark:
Fremtiden er WUAV
Du kan forvente, at vi lever op til navnet, og at medarbejderne er professionelle i tanke og handling. Beslutningen
er at levere: WUAV

WUAV er autoriseret og certificeret partner for en række kendte og anerkendte mærker. Det betyder, at
du får nyeste viden om produkterne og får uddannede rådgivere og teknikkere til din rådighed.
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•
•

Hoteller og restauranter
Institutioner
Kirker
Kommuner
Kulturhuse / kulturinstitutioner
Liberale erhverv
Off-shore virksomheder / rederier
Produktions- og handelsvirksomheder
Skoler

LYDSYSTEMER Det kan meget nemt
høres, når der står professionelle folk
bag en god lyd i et lokale eller på en
plads.

EASV Hos EASV var det et problem,
for lærere og elever, at der ikke var
ensartede AV-faciliteter i klasseværelserne.

SEMCO MARITIME Blev udfordret
da de byggede et nyt domicil for
virksomhedens aktiviteter.

MØDELOKALER Det perfekte
mødelokale giver dig de bedste
rammer for et godt møde. Det er den
professionalisme du får hos WUAV.

VESTFROST Ønsker det optimale.
Der er 4 mødelokaler og en kantine
som skal være innovative i oplevelsen
på info-skærme.

VIDEOOVERVÅGNING En effektiv
visning, LIVE eller på en optaget
videofilm, kan betyde vigtig
dokumentation.

VIDEOKONFERENCE Møder i
øjenhøjde mellem mennesker på lang
afstand, klares effektivt med et LIVE
møde.

ESBJERG KOMMUNE Blev udfordret
på ønsket om styrket synlighed, og
om de arrangementer der sker i
kommunen.
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DIGITALE SKILTE ER WUAV
DIGITAL SKILTNING. Et digitalt skilt giver dig nye spændende muligheder for at
vise levende billeder og budskaber i bevægelse. Du kan bruge digitale skilte
ude og inde. Meget velegnet til en indbydende og personlig velkomst til gæster.
Du kan bruge enkeltstående skilte eller kæde flere skilte sammen til en serie af
digitale skilte, som kan vise ens eller forskellige budskaber.
Du kan planlægge dine budskaber, så de bliver set og oplevet automatisk på
det tidspunkt du ønsker eller online/live. Det hele foregår via Internettet og i et
intelligent setup fra WUAV.
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PROFESSIONEL LYD ER WUAV
LYDSYSTEMER. Det kan meget nemt høres, når der står professionelle folk bag
en god lyd i et lokale eller på en plads. Det er den professionalisme du får hos
WUAV. Især fordi du får kompetencer til din rådighed, som gør det muligt, selv i
vanskelige akustiske lokaler, at etablere lyd som lever op til dine ønsker og krav
til klar tale, god musik og høj forståelighed.
WUAV er autoriseret BOSE® PRO PARTNER. Det betyder, at du får fagfolk til din
rådighed, som ved hvordan lydbølger bevæger sig og hvordan lyden går rent
ind.
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BLIKFANG PÅ LED-STORSKÆRME
OG PYLONER ER WUAV
LED-STORSKÆRME OG PYLONER. En digital LED-storskærm eller pylon giver
dig nye spændende muligheder for at vise levende billeder og budskaber i
bevægelse.
Du kan bruge LED-storskærme og pyloner ude og inde. Du kan bruge enkeltstående skilte eller kæde mange sammen til en serie af digitale storskærme og
pyloner, som kan vise ens eller forskellige budskaber.
Du kan planlægge dine budskaber, så de bliver set og oplevet automatisk på
det tidspunkt, du ønsker eller online/live. Det hele foregår via Internettet i et
intelligent setup fra WUAV.
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DET PERFEKTE
MØDELOKALE ER WUAV
MØDELOKALER: Det perfekte mødelokale giver dig de bedste rammer for et
godt møde. Det er den professionalisme du får hos WUAV. Især fordi du får
kompetencer til din rådighed, som gør det muligt, i selv vanskelige lokaler, at
koble lys, lyd, projektorer, lærreder, storskærme, mikrofoner og højtalere
sammen i en enkelt og effektiv WUAV-løsning.
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INTELLIGENTE METODER
TIL UNDERVISNING ER WUAV
UNDERVISNINGSLOKALER: Et flot og skarpt billede i Full HD på et lærred, eller
på en væg, giver stor opmærksomhedsværdi. Og hvis projektoren er interaktiv,
kan du skabe en spændende og ”levende” præsentation, og få projektoren til
at fungere som en digital whiteboard, hvor noter og billeder kan arkiveres og
videresendes via mail. Det er WUAV.
Det er den professionalisme til undervisningslokaler, du får hos WUAV. Især fordi
du får kompetencer til din rådighed, som gør det muligt, i selv vanskelige lokaler,
at koble lys, lyd, projektorer, lærreder, storskærme, mikrofoner og højtalere
sammen i en enkelt og effektiv løsning.
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VIDEOKONFERENCER ER WUAV
VIDEOKONFERENCE: Møder i øjenhøjde mellem mennesker på lang afstand,
klares effektivt med et LIVE møde. Det er her WUAV kommer ind i billedet og
leverer en WUAV oplevelse, der har taget højde for, om mødet er for 2, 10 eller
1000 deltagere. Det er den professionalisme du får hos WUAV. Især fordi du får
kompetencer til din rådighed, som gør det muligt, selv i vanskelige lokaler, at
koble lys, lyd, projektorer, lærreder, storskærme, mikrofoner og højtalere
sammen i en enkelt og effektiv WUAV-løsning.
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EFFEKTIV VIDEOOVERVÅGNING
ER WUAV
VIDEOOVERVÅGNING: En effektiv visning, LIVE eller på en optaget videofilm,
kan betyde vigtig dokumentation og sikring af mennesker, dyr, maskiner,
bygninger og de værdier, du ønsker at holde et vågent øje med. Det er den
professionalisme du får hos WUAV.

WUAV LEVERER VIGTIG VIDEN OM,
OG SOLID ERFARING MED EFFEKTIVE
OG PROFESSIONELLE METODER I ALLE
FORMER FOR AV-TEKNIK.
Du kan (næsten) altid komme i kontakt med en medarbejder hos WUAV. Her
er svarene på dine spørgsmål inden for rækkevidde. Den service er også en
WUAV-oplevelse for dig.
Opfordring og udfordring
Når du ønsker at pris og kvalitet hænger godt sammen, tager vi fat om en god
blanding af sund fornuft og fornuftig sans. Vi sætter pris på dine tanker, idéer,
kommentarer og spørgsmål og tilsætter vores viden og erfaring.
Kontakt WUAV og få en WUAV-oplevelse.

KONTAKT WUAV OG FÅ EN
WUAV-OPLEVELSE
WUAV A/S. Murervej 7A. 6710 Esbjerg V. 7511 9191. www.wuav.dk

Her er en lille stribe af de virksomheder og
institutioner, som også siger WUAV:
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Blue Water Shipping
Brabrand Kirke
Dahl Advokatfirma
Dansk Svejse Teknik
DNV GL
EFB Elite
Esbjerg Havn
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Musikhuset Esbjerg
Rambøll – Olie & Gas
Ribe Katedralskole
Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa
Slagter Theilgaard
Sport & Event Park Esbjerg
Vestfrost Solutions
Vonsild Kirke
… og WUAV. Der er mange flere

