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•Conferentiemicrofoons

•Tolkcabines en draadloze headsets

•Reuze LED-schermen en digitale Roll-ups (NEW!)

•Tolkplatform op afstand

•Draadloze microfoons en sonorisatie

om het woord te nemen tijdens congressen en vergaderingen.

voor meertalige vertalingen of conferenties zonder geluid.

•Draagbare systemen
voor bedrijfsbezoeken of fluistertolken.

•Sfeerverlichting
voor galadiners, concerten en avondactiviteiten.

•Participatieve stemsystemen
om vragen te stellen aan uw publiek.

•En nog meer veel zoals
zoals digitale pupiters, posterpanelen, decorachtergronden, mobiele
podia, enz

•Videomonitoren, projectoren en schermen

•Oplossingen voor videoconferentie en livestream

voor indoor en outdoor concerten en manifestaties.

van alle formaten voor het vertonen van visuele inhoud.

voor een optimaal effect.

voor alle interactie en externe verspreiding van het event.

om tolken en deelnemers vanop afstand met elkaar te verbinden.

Uw audiovisuele partner bij uitstek in Brussel.

Wij staan in voor het verhuren, installeren en het on site beheer van audiovisuele en 
tolkuitrustingen.
Omdat wij vooral uw leven zo eenvoudig mogelijk willen maken, zorgen wij voor alle facetten 
van de audiovisuele techniek die nodig zijn voor het welslagen van uw evenement:



Stadscentrum van Brussel en zijn
Gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het

Onze reactiesnelheid

Van bij het eerste
commerciële contact tot en
met de technische realisatie
ter plaatse, verzekeren we
onze beschikbaarheid en
beantwoorden we zo snel
mogelijk alle aanvragen,
24/24 - 7/7.

Wij gebruiken onze ervaring om u
te adviseren en betrouwbare
oplossingen te implementeren die
echt werken. Bovendien voldoet
o n z e t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g ,
die voortdurend wordt
vernieuwd en zorgvuldig wordt
onderhouden, aan de strengste
eisen.

Onze betrouwbaarheid

Omdat het succes van uw
event onze prioriteit is,
zorgen wij ervoor dat u met
een gerust hart niet langer
uw hoofd moet breken over
alle technische aspecten
van uw evenement.
Deze ondersteuning start
bij de evaluatie van
uw behoeften en reikt tot de
hulp van de technicus ter
plaatse.

Onze professionaliteit

Onze troeven:
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Beschikbaarheid
Géné-Electra is een familiebedrijf met meer 
dan 40 jaar ervaring in de technische sector. 
Het is de passie die ons elke dag opnieuw weer 
leidt en ons stimuleert om van elk evenement 
een succes te maken.

Als bedrijf op menselijke schaal zijn we in staat 
om elk project op een unieke manier aan te 
pakken, met in ons gamma al het nodige om de 
beschikbaarheid van apparatuur en de 
betrouwbaarheid van onze teams, 365 dagen 
per jaar te garanderen, en dit alles met een 
glimlach!

Innovatie
Omdat de evolutie van de evenement-
technologie ons in staat stelt om voortdurend 
te innoveren, investeren we non-stop in 
nieuwe markttendensen om zo de best 
mogelijke technische oplossingen aan onze 
partners te kunnen voorstellen.

evenementenlocaties, kunnen we in zeer korte
tijd ingrijpen en inspelen op last-minute
verzoeken.
Door deze centrale geografische ligging kunnen
we onze klanten ook in de rest van België en de
buurlanden bedienen tegen scherpe prijzen.

Onze klanten:
We dekken meer dan 800 evenementen per
jaar in alle mogelijke vormen. Onze klanten zijn
organisatoren van conferenties, prestigieuze
venues en hotels, Europese en Belgische
openbare instellingen, alsook tal van
particuliere bedrijven en verenigingen.

Door een relatie van advies en vertrouwen op te
bouwen proberen we wederzijds voordelige
partnerschappen op te bouwen die verder gaan
dan de eenvoudige leverancier-klantrelatie.

In Brussel en ver daarbuiten:

Over ons:
Omdat elke organisatie andere middelen, infrastructuren en behoeften 
heeft, zorgen we ervoor dat we steeds de beste oplossing op maat bieden.

Wij leveren over het algemeen het volledig gamma van diensten (analyse, 
installatie, repetitie, regie, demontage), maar we kunnen ook de louter 
technische diensten leveren, gebruik makend van de apparatuur van de 
klant, of nog, enkel de apparatuur leveren op loutere huurbasis.

Voor terugkerende behoeften zetten we ook lange termijn-
verhuurformules op, evenals vaste installaties, waarbij we altijd rekening 
houden met onze doelstelling om de "beste prijs-kwaliteitverhouding" aan 
onze klanten te leveren.

De juiste oplossing op maat van uw vraag



Tot slot bieden onze ‘in-ear’ monitoring
systemen aan de artiesten nauwkeurige
geluidsfeedback bij alle geluidsdrukniveaus.

Afhankelijk van de omstandigheden
gebruiken we onze meest geschikte
Sennheiser- en Shure-microfoons op maat
van de specifieke behoeften.
De Sennheiser Speechline serie
heeft bijvoorbeeld kenmerken die zeer
gewaardeerd worden voor gebruik op
conferenties (oplaadbare batterijen met
een batterijlevensduur van 15 uur, 1.9Ghz
frequentieband met automatische
omschakeling, 256-bit AES-encryptie, enz.).

Ongeacht het type congres, conferentie of 
seminarie, het juist begrijpen van presentaties 
en debatten is essentieel. Concerten 
daarentegen zijn van nature gericht op de 
meest optimale verspreiding van geluid. Het 
correct versterken en het mixen van geluid zijn 
dan in alle omstandigheden van het grootste 
belang.

Of het nu gaat om conferenties, vergaderingen, 
evenementen, concerten, dj- feesten of om het 
even welk ander soort evenement, installeren 
wĳ geluidssystemen op maat en geschikt voor 
groepen tussen 50 en 5.000 personen.

Wij bieden u verschillende soorten 
geluidssystemen aan, aangepast aan alle 
situaties.
Concreet vertaalt zich dit in een breed scala 
aan apparatuur op het gebied van analoge en 
digitale mengtafels, versterkers 
audioprocessoren, actieve en passieve 
luidsprekers–retour en frontpaneel, vinyldraaitafels 
en CDspelers, altijd van de beste merken 
die gelden als referentie in de sector 
(L Acoustics, Qsc, Soundcraft, Allen & Heath, 
Rcf, Electrovoice, Pioneer, enz.).

Voor innovatieve oplossingen hebben we
de Sennheiser's LSP500 draagbare kits,
die volledig draadloos werken. De
luidsprekers werken op batterijen en
integreren niet alleen de verschillende
bronnen zoals draadloze microfoons en
Bluetooth- signaal maar ook de opname en
zijn volledig via de iPad-applicatie te
bedienen.

SOUND
SONORISATIE
Het geluid dat u in vervoering brengt

We bieden verschillende soorten 
geluidssystemen aan, geschikt 
voor alle situaties.

Wanneer er behoefte is aan mobiliteit, voorzien
we in alle soorten draadloze microfoons.

De hand- en headset-microfoons zijn alom bekend
voor zowel spraak als zang. We gebruiken ook
vaak de zogenaamde dasspeld microfoon voor
sprekers op conferenties.
En wat zou u denken van een catch box microfoon
die van de ene persoon naar de volgende kan worden
gegooid om uw vraagsessies nog dynamischer te
maken?
Een andere innovatieve oplossing die het mogelijk
maakt om staand te spreken vanaf hoge tafels of
pupiters zonder de nadelen van kabels erbij te
moeten pakken, is het gebruik van draadloze
zwanenhals microfoons.

Voor vergaderingen waar veel mensen moeten
kunnen spreken en waar er voldoende ruimte moet
zijn voor interactie, hebben we meer dan honderd
"push to talk" microfoons. Het aantal personen dat
kan spreken en het systeem dat de
spraakoverdracht en de microfoon van de
voorzitter instelt, zijn aanpasbare parameters die
onze operator beheert via de centrale
besturingseenheid of via een app op de computer.
We werken met DCN Next Generation van het
merk BOSCH, dat een uiterst betrouwbaar digitaal
conferentiesysteem met een hoge geluidskwaliteit
is.
Het is ook mogelijk om deze gesprekstoestellen
te combineren met een simultaanvertalingssysteem.
Op deze manier sluiten we de headsets van de
deelnemers rechtstreeks aan op de
tafelmicrofoons en vermijden we de installatie van
een infraroodsysteem

CONFERENTIEMICROFOONS
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DRAADLOZE
MICROFOONS



Voor binnen-toepassingen blijft videoprojectie
een efficiënte manier om zich aan te passen
aan de grootte van uwpubliek. We hebben een
verscheidenheid aan projectoren beschikbaar in
termen van type (lamp/laser), vermogen (3.500
tot 20.000 lumen) en lenzen. Voor kleine ruimtes
zijn projectoren met 5.000 lumen en ultra korte
focaal een goedkope oplossing, terwijl krachtige
laserprojectoren met telelenzen zeer grote
projectie-afstanden aankunnen.

Voor ruimtes zonder schermen
beschikken we over schermen die we
snel kunnen uitvouwen in
standaardafmetingen in zowel 4:3
als 16:9 formaat, geschikt voor
zowel frontale als retroprojectie.

Om een boodschap effectief over te brengen, 
of het nu gaat om klanten in een showroom 
of om deelnemers op een event, is visuele 
ondersteuning net zo essentieel als geluid. 
Uw uitdaging is het kiezen en creëren van 
een kwaliteitsboodschap. Onze uitdaging: u 
helpen om die boodschap zo geschikt en 
innovatief mogelijk over te brengen!

De technologieën voor verspreiding van 
video zĳn zeer gevarieerd (projectie, 
videomonitor, modulair LED-scherm, digitale 
terminals, enz.) Ze laten u toe om zich aan te 
passen aan uw verbeelding en aan de locatie 
van uw evenement.

LCD/LED MONITOREN

Professionele videomonitoren zorgen v o o r
een optimale weergave van uw presentaties,
video's, camerabeelden, enz. De meeste v a n
deze monitoren hebben een intern geheugen
dat hen in staat stelt om video's weer te
geven zonder dat er externe verbindingen
nodig zijn.

Meestal geplaatst op een statief om te
dienen als centraal display of als
herinneringsscherm achter in een zaal, kunnen 
ze ook op een vloerstand worden 
geplaatst als retourmonitor voor de sprekers.

Bij Géné-Electra hebben we monitoren in alle 
standaardmaten, variërend van 15'' tot 85''.

Door 4, 9 of 16 schermen van 46'' met zeer 
dunne randen te groeperen kunnen we een 
spectaculair beeld vormen met een basis die 
tot 4m groot kan zijn en met een uitzonderlijke 
kwaliteit.

VIDEO
Creatief zĳn met inhoud en vorm in een maatschappĳ
waar beelden overheersen

PROJECTOREN EN
PROJECTIESCHERMEN
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MODULAIRE
LED-SCHERMEN

Nog innovatiever dan LED schermen, zorgt de
digitale Roll-up voor een maximale visuele
impact met een minimum aan installatietijd
en vloeroppervlak.

De digitale Roll-up is zeer eenvoudig te
verplaatsen dankzij de wielen en is ontworpen
voor een uiterst flexibele uitvoering. Naast
elkaar geplaatst, vormen ze één groot scherm.
In tegenstelling tot de gedrukte Roll-up,
maakt de digitale Roll-up de weergave van
elke statische of dynamische inhoud mogelijk.
U kunt er zo bv. sponsorlogo's, de agenda van
de dag, maar ook video's op weergeven.

Het is een echte revolutie op het gebied van
digital signage; deze apparatuur zal u in staat
stellen om uw locatie of evenement te
animeren en een modern tintje te geven.

SCREEN

Geplaatst tegen de grond om een gewenst 
virtueel effect weer te geven, op een 
zelfdragende constructie of opgehangen aan 
een brug, is een maximale diepte van 80 cm 
vereist.

Dankzij zijn lichtkracht en zijn innovatief 
aspect, zal een LED-scherm zeker de aandacht 
trekken van de deelnemers aan uw conferentie, 
beurs, sportevenement of festival.

We hebben verschillende soorten schermen met 
specifieke modules voor buitengebruik, en 
modules voor binnengebruik met een meer 
verfijnde resolutie dankzij een groter aantal 
pixels. Op locatie gemonteerd of 
voorgemonteerd op een aanhangwagen, 
kunnen wij u het scherm leveren dat het best 
overeenstemt met uw behoeften. Dankzij ons 
netwerk van partners in de wereld van de 
LED's, kunnen we de grootste schermen ter 
wereld leveren (tot 144m2).
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LED-displays zijn de meest geschikte 
oplossing voor lichtrijke omgevingen, 
voor buiten en voor configuraties waar 
het moeilijk is om een projector te 
plaatsen vanwege het ontbreken van de 
minimale projectie-afstand of wegens de te 
geringe hoogte van het plafond.

De LED-schermen zijn een 
aaneenschakeling van modules (meestal 
50x50cm) die het mogelijk maken om een 
scherm te maken in klassiek 16:9-formaat 
of een achtergrond van 10m breed bij 3m 
hoog. Er zijn ook meer creatieve lay-outs 
mogelijk om de schermen als 
decorelementen te gebruiken.

DIGITALE ROLL-UPS



VIDEOCONFERENTIE
- LIVE STREAM
Maximaliseer vanop afstand de interactie met uw publiek

Deze oplossing maakt het ook mogelijk 
om gebruik te maken van inter-participant 
chats, een live stemsysteem en een 
volledige rapportering achteraf om 
volgende vergaderingen  te optimaliseren.

Volledig veilig en met het voordeel dat het 
altijd en onmiddellijk beschikbaar is, zal dit 
"cloud"-alternatief soms de meest 
interessante optie zijn, zeker wanneer de 
fysieke verplaatsing van mensen en 
apparatuur onmogelijk zijn.

Wanneer het niet mogelijk is om alle sprekers 
of deelnemers samen te brengen in dezelfde 
ruimte, maken videoconferentie-platformen 
de interactie mogelijk via camera en 
microfoon, maar ook via chat, het delen van 
schermen en stemmen. Ook bij gebruik van de 
inmiddels bekende platforms zoals Zoom, 
Webex, Teams, enz. zal professionele 
apparatuur het verschil maken bij het 
vastleggen en uitzenden in de ruimte.

Of het nu gaat om een alles-in-één geïntegreerd 
systeem voor kleine vergaderzalen of meer 
complexe multi - camera - apparaten, wij 
evalueren uw behoeften samen met u.

De uitzending van uw event in live
streaming of via podcasts maakt het
voor externe deelnemers mogelijk om
uw event rechtstreeks of uitgesteld bij
te wonen op platformen voor het grote
publiek zoals YouTube, Facebook,
Livestream of via een gepersonaliseerde
hostingsystem dat we integreren in uw
eigen site met meer controle en
beveiliging.
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VIDEO
INTERPRETATION

AUDIOVISUAL

VIDEO REMOTE
INTERPRETING
Interpretatie in 3.0-modus

Dit platform is zeer intuïtief en kan met elke
computer of tablet worden verbonden via een
internetbrowser of op mobiele telefoons via
de app die gratis kan worden gedownload.
Bovendien omvat deze service systematisch de
bijstand van een van onze technici.

De tolken kunnen ofwel vanuit huis werken
als aan alle voorwaarden is voldaan, ofwel
vanuit onze uitgeruste studio's.

Via een online platformsysteem waar zowel
tolken, sprekers als deelnemers op afstand
toegang hebben, is het nu mogelijk om
meertalige videoconferenties te houden.

De deelnemers wonen een conventionele
videoconferentie bĳ, maar met de
mogelĳkheid om de vertaling van de tolk in
real time te beluisteren volgens hetzelfde
principe als bĳ een infrarood-ontvanger.



TOLKDIENSTEN

Naast de technische aspecten is ook de keuze en
de voorbereiding van de tolken vancruciaal
belang voor het goede verloop van uw
meertalige evenementen.

Indien u zelf niet over de benodigde tolken
beschikt, kunnen wij u in contactbrengen met
een geprivilegieerde partner of deze diensten
toevoegen via ons technisch voorstel.

Deze vertrouwde partner selecteert voor u de
meest geschikte en ervaren tolken vooruw
evenement, niet alleen voor de meestgebruikte
talen binnen de Europese Unie, maar ook voor
minder gebruikelijke maar zeer gezochte
combinaties, zoals Russisch, Turks of Japans.

Een goede voorbereiding van de tolkenzal
worden bereikt door de bestaande agenda's,
presentaties en documentatie een week voor
de vergadering te sturen.
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TOLKEN
Voor een optimaal wederzĳds begrip in 
een meertalige omgeving

Beroep doen op tolken is gebruikelijk 
wanneer men op een event sprekers of 
gasten uitnodigt die in verschillende talen 
spreken.

Simultaanvertaling stelt iedereen in staat zich 
in zijn eigen taal uit te drukken en ieders 
toespraken nauwkeurig te begrijpen, 
zonder tijd of informatie te verspillen.

TOLKCABINES
De installatie van cabines maakt het 
mogelijk de tolken te isoleren, wat de 
kwaliteit van de vertolking verhoogt en het 
publiek niet stoort. 
Onze cabines voldoen aan de strengste ISO- 
normen om gebruikt te kunnen worden voor 
vergaderingen op het hoogste niveau. 
Hoewel de cabines meestal gebruikt zijn 
voor 2 tolken, kunnen ze indien nodig 
uitgebreid worden tot drievoudige cabines.

Om de deelnemers te laten luisteren naar een
van de talen die door de tolken zijn vertaald,
krijgen ze een koptelefoon en een individuele
ontvanger. De ontvanger werkt met
een infraroodverspreidingssysteem waarbij
stralers in de ruimte worden geplaatst.
Met ons Bosch NG systeem kan men tot 32
verschillende kanalen beluisteren.

Dit distributiesysteem kan ook worden
gebruikt voor conferenties zonder geluid.
Het gaat niet meer om het luisteren naar
het signaal dat door de tolken wordt
uitgezonden, maar om de verschillende
sprekers of groepen die afkomstig zijn van
workshops die in dezelfde ruimte
plaatsvinden.

Wĳ beschikken over een zeer grote voorraad
tolkapparatuur: cabines, t o l k s t a t i o n ,
controle-eenheden, zenders, stralers, audio-
interfaces, individuele ontvangers en
headsets, waardoor het mogelijk is om tot
32 talen simultaan te vertalen voor
duizenden deelnemers.

INFRAROOD
VERSPREIDING



VERLICHTING
Verlichting die mensen en plaatsen de waarde geven die hen toekomt

De verlichting van de spreker tijdens een 
presentatie, de lichteffecten tijdens een 
concert of de omgevingskleur van een zaal zijn 
essentiële elementen om de aandacht te 
vestigen op de spreker, de muziek te animeren 
of een specifieke toon te geven aan een ruimte. 
Sommige locaties die niet zijn uitgerust voor 
het organiseren van evenementen hebben extra 
functionele verlichting nodig, andere kunnen 
worden verbeterd door gekleurde verlichting 
toe te voegen voor de duur van het 
evenement.
Of het nu gaat om het zichtbaar maken van de 
spreker of het animeren van een dansvloer, 
Géné-Electra installeert alle benodigde 
verlichtingsapparatuur. Onze meeste lampen 
worden aangestuurd via DMX en zijnLED's 
waardoor het stroomverbruik laag is en de 
keuze aan kleuren zeer groot.

Vaak onderschat, is verlichting een
belangrijk onderdeel dat zal bijdragen aan
het succes van uw evenement.

We hebben een grote voorad aan verlichting
voor podia, presentaties of gewoon om de
juiste sfeer te creëren voor uw event.
Concreet betreft het ruime waaier aan
toestellen, waaronder voornamelijk:
Découpés, Fresnels, Chases, Pars,
Uplighters, Wall w a s h s , S u n s t r i p s ,
Moving heads, Strobes, Lighting
consoles,rookmachines, enz.

TOUR GUIDE
Een draagbare oplossing voor 
fluistertolken en bedrĳfsbezoeken

Voor vergaderingen in kleine ruimtes of van 
korte duur is het soms beter om een 
draagbaar tolksysteem te gebruiken.
Dit neemt niet veel ruimte in beslag en is een 
kosteneffectieve oplossing wanneer het 
aantal deelnemers klein is.

In de praktijk ontvangen de deelnemers 
elk een ontvanger in de vorm van een 
stethoscoop die het signaal rechtstreeks 
van de microfoon van de tolk weergeeft. 
Omdat er geen technische installatie 
nodig is, wordt deze volledig draadloze 
oplossing gebruiksklaar geleverd.

Door de afwezigheid van kabels en de 
lange autonomie wordt dit systeem ook 
gebruikt voor bezoeken in lawaaierige 
omgevingen (fabrieken, bedrijven, enz.) of voor 
rondleidingen (tentoonstellingen, beurzen, 
open lucht, enz.).

Sterke punten van de Tour Guide:
•Startklaar

zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk

•Volledig draadloos
geen technicus ter plaatse nodig

•Kan in elke omgeving worden gebruikt
(binnen/buiten)

•Draagbaar
compact om mee te nemen

•Autonomie 8u
Opladen van de set rechtstreeks via
de transportkoffer

•Onbeperkt aantal headsets
6 verschillende frequenties

•Verscheidenheid aan micro-zenders
hand/hoofdband / dasspeld/ lijninvoer

Met 300 SENNHEISER 2020-D Tour Guide 
ontvangers en 20 microfoons hebben we 15 
complete sets klaar voor gebruik, die per 
koerier kunnen worden geleverd voor direct 
gebruik. Hybride oplossingen (cabines + ‘Tour 
Guide’ technologie) kunnen ook worden 
opgezet om optimale werkomstandigheden 
te garanderen voor tolken en uitzendingen 
in zeer grote ruimtes (stadions, expohallen, 
enz.) met een minimum aan installatie- en 
bekabelingstijd.

LIGHTING
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Referenties

Ook u kunt erop rekenen dat
wij samen uw volgend

evenement voorbereiden.

Luis Bronsoms
Head of AV Sector
Conseil de l’Union européenne

Stefanie Verheij
Director of Sales and
Marketing
Crowne Plaza Brussels
Airport

Patrick Lefèbvre
Project Director
Pracsis

VOTING
Laat uw klanten weten dat u geïnteresseerd bent in hun
mening.

WAT ONZE KLANTEN
ERVAN ZEGGEN

ANDERE VOORZIENINGEN EN
DIENSTEN
Ons assortiment omvat ook :

•Computers, printers en tablets

•Luidsprekers en digitale pupiters

•Display, expositie- of scheidingswandpanelen

•Rigging, Pendrillonage, Backdrop

•Podiums en mobiele decors

• Diensten van DJ’s, fotografen

Het organiseren van een evenement vereist een combinatie van vele leveranciers, elk
gespecialiseerd in hun vakgebied. Om u het leven gemakkelijker te maken, gaan wij een
pak verder dan wat algemeen wordt verwacht van een audiovisuele leverancier.
Daarom kunnen wij bijvoorbeeld ook zorgen voor het drukken van backdrops, het
huren van meubilair, enz.

Een stemsysteem kan natuurlijk dienen voor een 
verkiezing of een quiz, maar ook voor het creëren 
van groepsinteractie, het verzamelen van 
informatie, het zorgen voor een goed begrip van 
een presentatie. De meeste deelnemers aan een 
event waarderen deze alternatieve manier om hen 
het woord te geven omdat het snel, gemakkelijk te 
gebruken en zeer visueel is dankzij de onmiddellijke 
weergave van de resultaten.

Voor zeer specifieke informatieverzameling 
kunnen de stemkastjes "nominatief" zijn en de 
resultaten worden verstrekt in een rapport.

Géné-Electra heeft enkele honderden draadloze 
Turning Point Response stemkastjes die volledig 
autonoom werken (een wifi-verbinding is niet 
noodzakelijk) en door de operator in een 
handomdraai kunnen worden geïmplementeerd.

"We werken al jaren samen met Géné-Electra als
partner voor audiovisuele apparatuur en
assistentie.
Hun professionele aanpak en hun flexibiliteit
stellen ons in staat om systematisch in te spelen
op de AV-behoeften van onze klanten en om hun
evenement als een succes te kwalificeren ”.

"Gene-Electra werkt al jaren samen met de Raad
van de EU, vooral als leverancier van audio en
tolkapparatuur voor Europese Summits in België
en in het buitenland. Het is een serieus en
professioneel bedrĳf dat uitstekend inspeelt op de
uitdagingen en onvoorziene gebeurtenissen
van grote evenementen. Een uitstekende partner ”.

“Géné-Electra: dat is een betrouwbare leverancier op
menselĳke schaal! Alle apparatuur die we nodig
hebben en vooral een zeer goede service: responsief,
snel en zen, zelfs als de deadlines onfatsoenlĳk zĳn ...
Ze komen tegemoet aan onze behoeften in onze
meest uiteenlopende evenementen, heel klein of heel
groot, in België en ook in Parĳs, Hannover of elders.
Daarom zijn we loyaal aan hen. " »
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