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IDRÆTS- & SVØMMEHALLER



Best-AV er Danmarks førende udbyder af audiovisuelle løsninger og med vores mange års erfaring, er vi 
eksperter i både lyd, billede, informationssystemer og meget mere. AV-udstyr udgør en stor del af dagligdagen 
i diverse idræts- og svømmehaller rundt om i landet, hver enten det er til uden- eller indendørs anvendelse -  
Best-AV og Best-Sound rådgiver, installerer og servicerer alle former for professionelt AV-udstyr, bl.a. inter-
aktive tavler, projektorer og interaktive projektorer, skærme med eller uden touch samt lyd- og mikroanlæg.
 
Vi sikrer en naturlig og brugervenlig integration af AV-udstyret, således at det er let at benytte. Al erfaring 
viser, at når teknik og brugervenlighed går hånd i hånd, giver dette brugerne en mere indholdsrig hverdag 
til glæde for alle. Med mange års erfaring kan vi tilbyde en grundig behovsafdækning, økonomisering og 
projektering af både simple og komplekse AV-installationer.

Der bliver efterspurgt alt fra lydløsninger i den lokale sports- eller svømmehal, som skal have opgraderet 
mikrofonanlægget eller skal have sat en ny klosterløsning op i deres gymnastiksal. Mange svømmehaller 
afholder diverse arrangementer hvor de gamle AV-løsninger bliver udfordret. Til dette formål er Best-AV en 
professionel sparringspartner til dette, således man får optimeret lyd- og billeddel, således den passer til 
de arrangementer, der bliver afholdt.

AV-UDSTYR TIL IDRÆTSHALLER OG SVØMMEHALLER

INFORMATIONSSYSTEMER
Informationssystemer er en yderst essentiel del af bibliotekers drift og planlægning. Best-AV tilbyder touch 
løsninger med software samt informationsstandere og wayfinders med og uden touch - integreret med 
tilhørende website, således informationerne kommer nemt og enkelt og altid er opdateret. Dette bruges 
også til intern kommunikation, så medarbejderne bliver informeret nemt og hurtigt.

PROJEKTORER
Hos Best-AV finder du et stort udvalg af de bedste projektorer, så du kan finde lige præcis den type projektor, 
der passer til netop dit behov. Hver enten det er til benyttelse af præsentationer, videomøder m.m., eller 
ønsket om en bestemt type projektor, der er beregnet til film eller video, finder du det hos Best-AV. 

LYDSYSTEMER
Best-AV leverer og installerer alle typer af højttalere til alle formål. Dette giver vores kunder mulighed for at 
opnå det helt rigtige lydniveau. De højttalere vi sætter op, skal samtidig være de bedste, både kvalitets-
mæssigt og prismæssigt. Om det er mindre transportable højttalere, højttalere med bluetooth eller airplay 
du er ude efter, fås det hos os. 

TELESLYNGER
Best-AV er en af Danmarks førende leverandører af teleslyngeanlæg. Vi forstår både design og installation, 
enten selv eller i samarbejde med jeres egne håndværkere. Vi leverer teleslyngeanlæg i alle størrelser og 
det kan meget effektivt kombineres med musikanlæg, højttalersystemer, trådløse mikrofoner og mange 
andre platforme. Det hele kan installeres meget diskret og bruges med stor succes i f.eks. mødelokaler og 
foredragssale. Med installation af teleslyngeanlæg i rummet, sikrer man således, at deltagere med nedsat 
hørelse også får en god lydoplevelse. 

TALEVARSLING
Best-AV og Best-Sound er en af Danmarks førende leverandører af talevarsling og med installation af dette 
sikrer vi, at vores varslingsanlæg og de indtalte evakueringsbeskeder når frem til deres kunder og med-
arbejdere i klar og tydelig tale. Dette medvirker til, at bygningen vil blive evakueret i god ro og orden uden 
panik. Vores varslingsanlæg kan også benyttes som et musik- og kaldeanlæg til afspilning af musikpro-
grammer, reklamemeddelelser samt mikrofonopkald til personale og kunder. Vi tilbyder et bredt udvalg af 
certificerede varslingshøjttalere, som kan tilpasses netop dine ønsker og krav. 



REFERENCE - VIRUM SVØMMEHAL
Best-AV laver utrolig mange forskellige AV løsninger i høj kvalitet, der er skræddersyet efter jeres behov. 
Her er efterspørgslen især stor inde for sports- og svømmehaller, hvor AV udstyret bl.a. har til formål at 
formidle lyd, lys og billede informationer eller videoovervågningsanlæg til indgangspartier. 

I Virum svømmehal har vi leveret og installeret lydanlæg samt informationsskærme, hvilket gør det muligt 
for gæsterne, selv at opsøge relevant information såsom åbningstider, ugens arrangementer og priser via 
skærmen. Du kan endda sende informationerne direkte til medarbejdernes telefoner. Skærmen er af elegant 
og klassisk skandinavisk design med dens rene former og lige linjer, hvor der er lagt vægt på brugervenlighed. 

REFERENCE - TAASTRUP SVØMMEHAL
Mange svømmehaller er begyndt at holde diverse arrangementer som f.eks. spa-aftener for voksne. Dette kan  
udfordre svømmehallens gamle AV-løsninger, som skal have opgraderet mikrofonanlægget eller optimeret 
lyd-og billede delen. 

Til Taastrup svømmehal har vi leveret lydløsninger, som er med til at forbedre lydoplevelsen og som tilgodeser 
både normalt hørende og dem med nedsat hørelse. Vi skræddersyer hver enkelt rum efter lige netop jeres 
behov. 
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